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Apresentação 

 

Os trabalhos reunidos neste CD-ROM expressam a vitalidade das pesquisas em 

nível de especialização e de graduação no âmbito da Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ. Com a participação dos palestrantes Karl Erik Schollhammer e 

Ana Cristina dos Santos, o VI Seminário de Estudos Literários (VI SEL) confirma, ano 

a ano, sua proposta de estimular os estudos literários no curso de Letras, sempre se 

pautando pela dinâmica da diversidade de temas e olhares críticos. 

Mais do que uma reunião de artigos, característica de uma compilação de anais de 

congresso, revela-se aqui a qualidade dos trabalhos que compuseram as mesas 

comunicação do evento. Em conjunto, alunos da Especialização em Estudos Literários e 

bolsistas dos programas de Iniciação Científica, Estágio Interno Complementar, de 

Monografia e convidados de programas de Mestrado contribuíram para o sucesso do 

evento, em congraçamento que revela a importância da pesquisa nas diversas áreas dos 

estudos literários, sempre em diálogo interdisciplinar. 

Tendo como tema o realismo, ou melhor, as diversas manifestações do realismo, 

ontem e hoje, o conjunto dos trabalhos revela-se orgânico o suficiente para supormos 

que o diálogo proposto foi de grande estímulo à comunidade pesquisadora da Faculdade 

de Formação de Professores da UERJ. 

Entregamos ao leitor esta pequena amostra do trabalho desenvolvido pelos 

pesquisadores da Especialização e das graduações em Letras da FFP/UERJ e esperamos 

que a leitura dos artigos possa recuperar, ao menos em parte, o prazer da reflexão que 

nos moveu naqueles dois dias de muitos encontros, debates e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Inventário da memória: a recriação poética em Milton Hatoum 

Aídes José Gremião Neto  

Bolsista de Estágio Interno Complementar da UERJ 

 

Resumo: Inventar é, de certa forma, reviver. A arte de fabular do escritor amazonense 
Milton Hatoum, permite-me dizer, em consonância com Paul Ricoeur (2005), que é “na 
narrativa que a memória e levada à linguagem” como releitura crítica do passado. 
Centrado nos romances de Hatoum, buscarei pensar a memória coletiva disseminada 
nessas diegeses, ao passo em que investigo tanto a relação entre história e literatura 
como a criação imagética que, nós leitores críticos e não críticos, criamos do próprio 
Hatoum perante sua dicção estética e seu comportamento no campo intelectual e 
literário, conforme designação de Dominique Maingueneau (2001). Para pensar a 
relação da literatura com os saberes históricos com os quais ela dialoga, utilizarei 
estudiosos com Linda Hutcheon (1991), Eric Hobsbawn (2013) e Walter Benjamin 
(1985). Neste viés, parafraseando Maingueneau (2001), texto e contexto serão duas 
dimensões indissociáveis para pensar o projeto literário hatouniano dentro do presente 
enfoque. 
 
Palavras-chave: Milton Hatoum. História. Discurso literário. Campo intelectual e 
literário. 
 
 
 
Introdução 

 

O presente trabalho constitui uma breve exposição do percurso do projeto de 

pesquisa PIBIC/UERJ, que teve duração de agosto de 2014 ao mesmo mês deste ano. 

Burocraticamente concluído, este projeto teve como objetivo especular o projeto 

literário de Milton Hatoum, levando em consideração todas as suas frentes produtivas, 

sejam aquelas pouco conhecidas e / ou exploradas até o momento (poemas, crônicas, 

contos), sejam as pós 1989 (ano em que o autor publica Relato de um Certo Oriente e, a 

partir de então é badalado pela crítica literária). 

Em outras palavras, o presente projeto de Iniciação Científica, em fase de 

conclusão, teve como objetivo promover leituras críticas do projeto literário de Milton 

Hatoum. Em sua primeira fase, elaboramos estudos com as produções “híbridas” 

(crônica, ensaio, conto?) do escritor nas revistas Entrelivros e Terra Magazine. Nesta 

etapa, investigamos as relações do escritor engajado no campo intelectual e no campo 

literário, conforme Pierre Bourdieu (1968) e, posteriormente, Dominique Maingueneau 
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(2001) cunharam. Nesta segunda fase do projeto, dando continuidade à proposta 

previamente estabelecida, nos voltamos para outras frentes da produção estética do 

escritor, pensando seu projeto literário a partir, não só nas relações auto/bio/grafia, mas 

também através de um percurso histórico que o conjunto de sua produção romanesca 

recobre, e que recria, por meio da memória, um tempo histórico que se estende desde o 

século XIX, retomado em 1914 e prosseguindo até os anos 1980, com o fim da ditadura 

militar. Trata-se, portanto, de mapear o projeto literário do escritor e construir uma nova 

frente de leitura, buscando compreender o posicionamento do escritor amazonense no 

campo literário e intelectual. O olhar histórico que a produção romanesca do escritor 

encena assinala um dos aspectos críticos do manejo estético de Milton Hatoum: não há 

uma retomada ordenada e instaurada do percurso temporal, mas uma espécie de 

“entrelaçamento” constituído de narradores conscientes das condições multifacetadas da 

(sua) memória e da linguagem. Neste sentido, vemos que os narradores hatounianos 

dialogam com os limites de sua memória e das condições dadas por uma memória 

coletiva, reordenando o tempo histórico através de desdobramentos político-sociais 

traumáticos, que sua ficção procura representar. A Manaus de Hatoum é encenada em 

um espaço no qual a memória circula em um emaranhado temporal, dialogando com os 

postulados da autobiografia e do relato histórico ou, ainda, pondo ênfase na linguagem 

como possibilidade de recriação de mundos. É desta maneira que seus narradores vão 

compilar as facetas de um projeto autoral sobre o qual nos debruçamos e que, no fim, 

convergem em uma poética cerrada e coerente do ponto de vista das amplitudes e 

recorrências estéticas. 

A consistência do projeto, bem como sua produtividade, só foram possíveis graças 

ao empenho e ao estímulo mútuos em cada uma de suas etapas. Em primeiro lugar, 

antes de assumir a posição institucional de bolsista, participei de reuniões do grupo 

supervisionado por nosso orientador e, assim, entrei em contato com as questões 

propostas ao coletivo. Em seguida, com a oportunidade de obter uma bolsa e ser 

introduzido no universo da pesquisa científica, selecionei, dentro do projeto 

desenvolvido pelo orientador, meu foco de estudo, um escritor que, no primeiro período 

do curso de Letras, já havia me fascinado: Milton Hatoum. Na sequência, iniciamos 

leituras que, em nosso recorte, consideramos elementares. Teóricos e estudiosos como 

Roland Barthes, Dominique Maingueneau, Pierre Bourdieu, Wolfgang Iser, Antoine 



 11 

Compagnom, Terry Eagleton, Walter Benjamin, Anatol Rosenfeld, dentre outros, foram 

lidos e relidos durante a vigência da bolsa. 

No primeiro ano de pesquisa, analisamos as interfaces do projeto literário de 

Milton Hatoum. Iniciamos o estudo de suas produções cronísticas partindo da 

especulação sobre a condição paratópica do escritor, investigando, por um lado, o 

universo temático das crônicas de Hatoum – que, em sua composição inicial da revista 

Entrelivros, mantém um trato com o tema da escrita literária – e de outro, seu 

posicionamento estético que, foi-se construindo, bem antes de sua consagração no 

campo literário. Neste sentido, esta fase constituiu o início da especulação acerca de um 

projeto literário de autor em que a produção cronística revela as relações literárias 

buscadas pelo escritor, suas influências estéticas e as preocupações com a recepção do 

leitor e com o exercício da autoconsciência narrativa. Hatoum exercita os limites e 

alcances do fingimento na enunciação do texto literário, que são alguns dos temas 

recorrentes em suas obras – e, por isso, foram escolhidos por nós como ponto de partida 

para se pensar esta vertente da construção estética hatouniana. 

Em suas crônicas, os narradores são geralmente escritores que, ora inter-

relacionam questões existenciais às de ordem literária, ora tratam de temas vinculados à 

produção estética de outros escritores que, de uma forma ou de outra, foram de grande 

importância para o cenário literário e intelectual de sua época: Proust e William 

Faulkner, fundamentais na construção da narrativa moderna, bem como as narrativas 

labirínticas de Jorge Luís Borges, Guimarães Rosa e Céline; Balzac, Joseph Conrad, 

Gustave Flaubert, dentre muitos outros, importantes para que se fixasse uma ideia de 

literatura cara à Hatoum, que foi  o realismo literário que norteou a cena do século XIX 

e que reverberou no século XX. Assim, esses narradores hatounianos foram deixando 

marcas, pegadas rastreáveis no projeto literário de Milton Hatoum. 

Partindo da relação entre experiência e gesto criador, vemos que muitos dos temas 

vinculados às relações estéticas dos escritores mencionados (e de muitos outros) são 

debatidos com muita propriedade por esses narradores conscientes e críticos das tênues 

e complexas relações existentes no jogo de encenação da matéria literária. Nossa 

proposta não foi comprovar a veracidade do universo temático dessas crônicas, mas 

estudar o manejo delas para sondar resquícios de influências literárias na constituição da 

poética de Hatoum, problematizando as relações entre autoria, escrita e experiência, 
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situando a produção do escritor no campo literário e o próprio escritor no campo 

intelectual. Uma vez estudadas essas relações críticas e literárias, partimos para a 

análise de outras frentes da cronística do autor, com mais ênfase em sua produção 

romanesca. 

Como não almejamos esgotar nenhum assunto, mas sim comprovar um método – 

que aqui, parcialmente se apresenta, visto que muito há que se pesquisar – efetuamos 

uma leitura conjunta e paralela dos romances do escritor, em que verificamos uma linha 

histórica formando um percurso temporal que recobre os anos de 1914 (mas que pode 

retroceder até o século XIX, no auge da produção da borracha e sua posterior crise) até 

os anos 1980, emoldurado diacronicamente em cada um dos romances do escritor, 

inclusive em sua novela Órfãos do Eldorado (2008). O objetivo desta fase da pesquisa 

foi pensar, por meio da discussão entre história e literatura, a consolidação do projeto 

literário de Milton Hatoum no campo literário e, com isso, sondar as linhas temáticas 

desse projeto, colaborando para sua fortuna crítica. Neste viés, os objetivos iniciais 

entram em consonância com os atuais: pensar os interstícios entre vida, escrita e a 

constituição do projeto literário hatouniano que, neste caso, assinala sua condição 

paratópica, a de um escritor frente a uma Manaus multifacetada, mutilada ao longo da 

história, e que será recriada obedecendo ao recorte temporal criado por cada uma das 

produções romanescas do autor. Em outras palavras, pensamos a Manaus imaginada e 

recriada por Milton Hatoum, que remete o leitor à experiência da memória, ao mesmo 

tempo em que o coloca no universo estético do imaginário produzido pela escrita. 

Acresce que, ao considerarmos a dimensão auto/bio/gráfica como essencial à 

construção do projeto poético do escritor, relacionamos os estatutos de vida (a 

experiência do autor, como ponto de partida para a recriação ficcional) aos reclames da 

escrita (a construção de um projeto estético que quer propor sua marca de singularidade) 

para, enfim, problematizar (1) as relações entre história e literatura; (2) os processos que 

envolvem o autor e sua escrita; e (3) o papel do leitor na reconstrução deste imaginário 

por meio da leitura crítica. É recriando ficcionalmente a história, ou melhor, elaborando 

uma vertente da metaficção historiográfica, conforme a crítica canadense Linda 

Hutcheon cunhou, que a produção romanesca de Milton Hatoum vai se constituir no 

cenário da ficção literária brasileira contemporânea. 
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As questões desenvolvidas nos tópicos acima amalgamam o escopo 

argumentativo que fundamentou o que chamo de “poética hatouniana”, ou seja, a 

“autopoiesis” do escritor. A este termo, parafraseando Dominique Maingueneau (2001), 

adicionamos outro, que integra o título do presente trabalho: auto/bio/grafia. 

Acreditamos que ambos sugerem, de antemão, uma relação entre vida e escrita ou, 

ainda, entre ética e estética. Essa relação não se dá em uma linha vertical que delimita o 

espaço significativo de uma obra literária por seu viés autoral, mas sob um paradigma 

crítico que reconhece a incompatibilidade entre a vida empírica e uma suposta via de 

ordenação sistemática dos saberes e de experiências, por meio do qual o envolvimento 

entre vida e escrita intensifica a problematização da paratopia da linguagem e da 

autoria, estudadas por Maingueneau. Assim, nosso foco foi sempre o de identificar essas 

relações estabelecidas por meio da intertextualidade, da paródia e mesmo do pastiche, 

ou da ironia, que remetem, sem extremismos, a uma tradição centralizadora ainda viva, 

pondo em discussão pressupostos como autoria e representação de fatos históricos. Nas 

palavras de Hutcheon (1991, p. 45), esse jogo autoconsciênte de parodia operado pela 

ficção pós-modernista – e, em nosso caso, presente na ficção hatouniana – é, de certa 

maneira, paradoxal, pois tal jogo não é: 

[...] essencialmente [o] destituía de profundidade, de não ser um kitsch 
comum, conforme acreditam Eagleton (1985, p. 61; 68) e Jameson 
(1984a, p. 85), mas sim de poder conduzir, fazê-lo de fato, a uma 
visão de interligação: “Iluminando a si própria, a obra de arte 
simultaneamente lança luz sobre as atividades da conceitualização 
estética e sobre a situação sociológica da arte” (Rossel 1980ª, 189). A 
irônica recordação pós-moderna da história não é nem nostalgia nem 
canibalização estética (cf. JAMESON, 1984a, p. 67). E muito menos 
pode ser reduziada ao decorativo superficial (cf. FRAMPSON, 1983). 
 

Em geral, essas duas esferas (vida e escrita) na produção cronística de Milton 

Hatoum, e que antecedem sua consolidação no campo literário, servem como base para 

pensarmos sua poética, já que as outras frentes estéticas do escritor sugerem uma linha 

que tangencia o universo paratópico da linguagem e da autoria em um caminho ligado à 

metaficção historiográfica, a qual uma das preocupações é questionar e por em 

evidência as noções de “originalidade”, “autoridade autoral”, bem como “as 

contradições entre sua autorreflexividade e sua fundamentação histórica”, como pensou 

Linda Hutcheon (1991). 
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Nosso trabalho se situa no meio termo entre a produção que marca a entrada de 

Milton Hatoum  no campo literário e sua subsequente produção romanesca, que 

solidificou sua carreira como escritor requisitado no cenário crítico da ficção brasileira 

contemporânea. Neste sentido, buscamos integrar essas duas fases da produção de 

Hatoum, observando o que há de comum entre ambas na formação de sua poética. O 

pilar deste projeto, a saber, o estudo das crônicas de Hatoum, nas revistas Entrelivros e 

Terra Magazine, sustentou-se nos temas vinculados à autoria – como obras de autores 

consagrados e importantes para os desdobramentos do romance moderno, dramas 

internos e estético de escritores ficcionais que encarnam a figura de narradores –, 

trazendo à baila as influências estéticas que poderão ser verificadas no desenvolvimento 

do projeto literário do amazonense. Em respeito ao espaço do presente relatório, elenco 

alguns títulos das crônicas da Entrelivros que assinalam seu diálogo com o tema da 

autoria, para, em seguida, tratar do estudo da produção romanesca do escritor que mais 

interessa aos resultados desta segunda fase de nossa investigação. No cotejo desses dois 

pólos da poética hatouniana, há uma confluência dos objetivos iniciais e finais, dado 

que se trata de um projeto de recriação e uma ‘recriação’ engendra tanto relações 

intrínsecas a linguagem, quanto questões de ordem ética e política. 

As principais crônicas que, no próprio título, apresentam seu caráter de diálogo 

com temas acerca da matéria literária são: “‘A parasita azul’ e um professor cassado”, 

“Em busca da inspiração perdida”, “Flaubert e a pré-história do cinema”, “Jorge Luís 

Borges no espelho do tempo e da memória”, “Viagem ao coração das trevas”, 

“Faulkner, do Mississipi para o mundo”, “A imensa máquina ficcional de Balzac”, “O 

leitor, cúmplice secreto”, “Armadilhas para um leitor”, “O inferno e o paraíso de um 

escritor”, “O futuro da literatura”, “Leitores incomuns”, “Machado para um jovem 

escritor”, dentre outras. Através dos títulos, pode-se ter uma noção dos temas com os 

quais tais crônicas dialogam. 

 Para abordar a outra face do projeto do escritor, selecionamos a leitura de duas 

de suas obras, em respeito ao espaço do presente trabalho: Relato de um Certo Oriente 

(2008) e Cinzas do Norte (2010), romances que, cronologicamente, são o primeiro e o 

último lançado pelo escritor até então, se considerarmos Órfãos do Eldorado como 

novela. Esses dois romances são ambientados temporalmente entre o século XIX e final 

do século XX – vez ou outra retomando um tempo mais remoto. Neles está 
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presentificada a recriação da história (ou parte dela) da cidade de Manaus ficcionalizada 

pelo escritor. O romance Dois Irmãos (2006), se posto lado a lado a esses dois que aqui 

propomos estudar, deixa mais explícito a linha histórica ficcional que Hatoum 

ambientaliza seus romances. 

 Em Relato de um certo Oriente deparamo-nos, no contexto geral das narrativas, 

com um passado mais remoto, situado entre 1914 e 1960, momentos que antecedem e 

sucedem a primeira guerra mundial. O enredo de Relato de um certo Oriente apresenta 

uma oscilação de idas e vindas no tempo, mudança de vozes, bem como transcrições de 

discursos de variadas modalidades. Neste modus operandi da narrativa, vamos 

desvendando o passado dessas vidas sedentas por passado. Neste enredo, as estórias dos 

narradores se entrecruzam, na tentativa de, ao reescrever ou desvendar parte do passado, 

reconhecerem-se enquanto integrantes da história. A partir disso, a narradora principal – 

não nomeada – faz uma incursão pela memória coletiva na busca de reconstrução, ainda 

que fragmentada, do passado. Ao manter contato por meio de cartas com um ‘tu’, que 

no desenrolar da diegese descobrimos ser seu irmão, a narradora compila parte de sua 

história, da qual participam também os discursos do fotógrafo alemão Dorner; de uma 

amiga da família, Hindié, e do patriarca, não nomeado. É interessante apontar esses 

personagens como espécies de desencadeadores de discurso, a começar pela narradora 

principal, que regressa a sua terra natal após longa ausência, passa a palavra a seu 

irmão, por meio de cartas, e este, por sua vez, entrega o relato ao fotógrafo Dorner, que 

transcreve o discurso oral do inominado patriarca. Em geral, essas histórias coexistem 

durante todo o enredo e testemunham o dilaceramento de vidas e famílias, acreditava-se, 

impulsionada pela promissora extração da borracha. Todos, sem exceção, definham, e é 

no espaço confuso da memória e na localização marginal de Manaus – que, acreditava-

se, estava impulsionada pela promissora extração da borracha, embora perpassada pelo 

contexto das duas grandes guerras – que o fotógrafo Dorner, com sua lente crítica, se 

torna espécie de “[...] morador-asceta de uma cidade ilhada, obstinado a passar toda 

uma vida a proferir lições de filosofia para um público fantasma [...]” (HATOUM, 

1989, p. 120), segundo a narradora relata a seu irmão. Na sequência, ela ainda revela: 

Não posso saber se a solidão o dilacerava, se alguma morbidez havia 
na decisão de fixar-se aqui, escutando sua própria voz, dialogando 
com o Outro que é ele mesmo: cumplicidade espetacular, perversa e 
frágil. Nas tuas raras alusões a Dorner, falavas, não de um ser 
humano, e sim de uma ‘personagem misteriosa’, de um ‘náufrago 
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enigmático que o acaso havia lançado à confluência de dois grandes 
rios...’ Tu e tua mania de fazer do mundo dos homens uma mentira, de 
inventar ilusões no teu refúgio... para poder justificar que a distância é 
um antídoto contra o real e o mundo visível (HATOUM, 1989, p. 120-
121). 
 

Vemos, nesta narrativa, uma Manaus pacata que, na contramão do eixo Rio-São 

Paulo, definha em seu progresso precário, dividido entre a falta de investimentos 

estruturais básicos e a recepção de uma massa de imigrantes atraídos pela promissora 

exploração da borracha. 

Em Cinzas do Norte, o cenário de ruínas que o título já sugere se refere ao 

contexto da ditadura militar de 1964, e às implicações daquele período conturbado de 

nossa história, no qual a cidade de Manaus se apresenta no auge de sua decadência. 

Trajano, personagem de fúria, sempre acompanhado por seu fiel amigo, o cão Fogo, 

encarna a figura da autoridade, seja por conta de suas relações com o capital, seja pela 

brutalidade absoluta, reforçada por suas relações com a ditadura. Não sabemos ao certo 

o motivo pelo qual Lavo, o narrador, se propõe a remontar a história de Mundo. Sabe-se 

apenas o que ele nos diz ao iniciar seu testemunho: “Uns vinte anos depois, a história de 

Mundo me vem à memória com a força de um fogo escondido pela infância e pela 

juventude” (HATOUM, 2010, p. 7). Órfão, sobrinho de Ramira – costureira que o 

sustenta Lavo e a seu Tio Ranulfo (tio Ran) –, ele narra a batalha de Mundo contra o 

pai, Jano. A luta de Mundo é, por extensão, contra uma tradição materializada na 

ditadura dos militares e remonta os cacos de uma história coletiva catastrófica: a 

derrocada da democracia. O papel do artista não fica de fora dessa nossa discussão, já 

que Mundo almejava ser artista sem submeter-se às regras dos ditadores. Mundo e 

Arana, personagem que também é artista e que tanto influencia Mundo, assim como 

Ranulfo, são as peças-chave do quebra cabeça que, embora incompleto, o narrador tenta 

montar. No final, descobriremos a verdadeira figura de Arana: não só um artista 

vendido, conivente, mas também o pai biológico de Mundo – este, o que não se deixa 

vender. 

Ademais, a narrativa, também multivocal, é composta pela junção de vozes que se 

diversificam entre cartas e relatos orais; oscila entre tempos distintos, que culminam em 

uma melhor compreensão do presente da enunciação, um presente que não é dado a 

priori, que não desvenda o passado compilado por vozes que em diferentes momentos 

conferem um estatuto crítico ao enredo, como mostram as palavras de Mundo, em carta 
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a Lavo, durante seu exílio na Europa, antes de morrer: “[...] o que restou de tudo isso? 

Um amigo distante, no outro lado do Brasil. Não posso mais falar nem escrever. 

Amigo... Sou menos que uma voz...” (HATOUM, 2010, p. 231). A esta passagem, 

antecede a seguinte reflexão de Mundo, frente a sua trágica escrita: “Pensei em escrever 

minha vida de trás para frente, de ponta a cabeça, mas não posso, mal consigo rabiscar, 

as palavras são manchas no papel, escrever é quase um milagre” (HATOUM, 2010, p. 

230). Ambas as passagens reforçam o que antes já havia sido expresso por Mundo: 

“Malditos papiletes, Lavo! E malditas palavras emperradas, frases travadas... Desenhar 

é minha sina, escrever é um martírio [...] Se eu não começar a rabiscar agora, nunca 

mais” (HATOUM, 2010, p. 179). 

A narrativa de Cinzas do Norte se inicia com uma calorosa cena protagonizada 

por Jano e seu cão, Fogo. Daí em diante, a narrativa percorre um tempo histórico que se 

confunde com o percurso da ditadura militar. Com o desenrolar do enredo, já o fim da 

ditadura se anunciando em breve, a trama vai encaminhando o leitor no rumo da 

decadência física e moral de seus personagens, culminando o término da estória com o 

fim de Jano, de Fogo e do palacete, já em ruínas. As imagens das ruínas se multiplicam: 

Alícia, mãe de Raimundo se vicia no álcool e no jogo; Ramira, Mundo, Jano e o cão 

Fogo morrem; Ranulfo permanece solitário e revoltado, envolto em suas memórias; e o 

narrador se torna testemunha da decadência de seres e cidade, uma voz / testemunha da 

desolação. É válido atentar também para a condição da cidade, que vai se 

metamorfoseando, em uma esperança falida de progresso, cuja decadência pode ser 

observada em momentos distintos do enredo, por exemplo, quando Ranulfo presencia a 

demolição do palacete e da vegetação em seus arredores: 

[...] tinha visto a placa de demolição. ‘E sabes quem estava na 
calçada? Aquele gigante, o Palha... Conversava com três homens, 
gente de fora, do Sul. Ou estrangeiros. Apontavam aqueles edifícios 
horrorosos no centro, perto do teatro Amazonas [...] A trepadeira 
estava seca, as azaleias também. Arrancaram o caramanchão Uma 
pena! Antes eu passava lá e sentia o cheiro... parava para cheirar os 
copos-de-leite (HATOUM, 2010, p. 167). 
 

Em contexto no qual tudo remete a cinzas, ou melhor, às cinzas da ditadura, 

Cinzas do Norte, junto com as outras três produções de Milton Hatoum – sem contar as 

muitas crônicas que também dialogam com o contexto da ditadura de 64 –, traça uma 

linha da história de uma Manaus, situada num certo “oriente” do Brasil. Esta linha no 
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tempo de descontinuidades, embora situadas no século XX, indaga sobre os preceitos de 

uma cultura tradicional ainda viva. Essas narrativas autoconscientes recortam o período 

que se estende, desde uma Manaus pacata, repleta de promessas de desenvolvimento – a 

Manaus da exploração da borracha – até uma Manaus corroída pela chegada do capital e 

pelo consequente crescimento desenfreado: a cidade-cena da ditadura de 64. Nesse meio 

tempo, há, ainda, uma outra Manaus: localizada temporalmente no pós-guerra, palco da 

migração desenfreada, e da vã promessa de progresso que também tomava conta do 

país. Nessa perspectiva, Hatoum reconstrói todo um espaço temporal em sua poética, 

utilizando o caráter da memória, presentificada na autoconsciência de suas narrativas, 

como elemento propulsor para construção (ainda que provisória e não previamente 

definida) significativa das experiências do homem no mundo circundante. 

Há, ainda, uma inquietação que perpassa as discussões acerca da literatura 

contemporânea. Como esta reconstrução teórica proposta por Hatoum, e por nós 

estudada, viabiliza novos recortes reflexivos acerca da representação, hoje? Esta 

indagação, para nós é imprescindível, pois é preciso discernir uma concepção 

tradicional de representação de uma noção de linguagem como construção possível de 

mundos. Além disso, é preciso observar com atenção as relações entre o discurso 

histórico e o literário, pois ambos encenam uma visão multifacetada do passado, no 

entanto, com manejos estéticos distintos. É de conhecimento dos teóricos das 

Humanidades que a linguagem, conforme Octavio Paz (1982, p. 23), é a base de tudo 

que constitui o homem e a sociedade: “[...] tudo é linguagem”. A história, como 

autorreconhecimento do sujeito no mundo, se dá através da escrita, encarada antes como 

via de enunciação, construída, portanto, como instrumento de interação, do que como 

remodelação de um passado unidimensional, o que levaria uma compreensão enrijecida 

do sujeito. Neste viés, apreendemos a relação entre linguagem, história e sujeito por 

uma ótica multifacetada, polifônica e dialógica, como propõe Mikhail Bakhtin (2011), 

no percurso por meio do qual a experiência só pode ser experimentada, nunca fechada 

ou ilusoriamente fragmentada – na acepção crua da palavra. A partir daí, consideramos 

ser necessário (re) pensar, refletindo sobre as reflexões vigentes, como acredita 

Jonathan Culler (1999), as relações entre pensamento e linguagem, bem como entre 

literatura e sociedade ou literatura e história. 



 19 

Nesse sentido, a análise conjunta desses romances possibilita uma incursão na 

história coletiva, na representação da experiência. Isto porque a enunciação literária se 

distingue em relação ao discurso histórico, que pretende um tom mais objetivo dos 

fatos, desejando aproximar-se o máximo possível dos elementos da realidade. Nesta 

perspectiva, para citar um dos importantes teóricos da contemporaneidade nesse quesito, 

Luiz Costa Lima (2006), vemos que encarar a história “como fato da realidade”, implica 

considerar que um mesmo fenômeno pode “[...] dar lugar aos tratamentos diferenciados 

do historiográfico e do ficcional” (LIMA, 2006, p. 117). Na visão do estudioso, 

corroborando com o encaminhamento que aqui fazemos, estes tratamentos “não são 

meras disciplinas distintas de um mesmo saber”, pois ambos retiram a história “[...] da 

pura empiricidade para elaborá-la segundo modos bem diversos, em que o próprio de 

um é o impróprio de outro” (LIMA, 2006, p. 117). O ‘próprio’ da história é a 

proximidade com a ideia do fato por meio de um manejo não consciente de seu caráter 

ficcional; por outro lado, o ‘próprio’ da literatura moderna e, principalmente, pós-

moderna, é pastichizar a história para intensificar os contrastes entre linguagem e 

apreensão/ leitura das experiências compartilhadas e vivenciadas individual e 

coletivamente. 

Em consonância, e como auxílio reflexivo para a discussão da relação entre os 

discursos histórico e literário que vimos fazendo, trazemos novamente a autora 

canadense Linda Hutcheon, para quem a literatura contemporânea, ou “pós-modernista” 

– termo com o qual a autora prefere trabalhar – está inserida em um aporte teórico-

reflexivo que estabelece diálogo com a (s) história (as) dos sujeitos e suas respectivas 

manifestações críticas. No entanto, para a estudiosa, esta aproximação crítica entre o 

sujeito e sua própria história não se dá a partir de uma fundamentação histórica, nem 

apenas através da ironia, mas sim por meio da paródia, que seria um dos elementos 

relacionados àquilo que ela chama de “metaficção historiográfica”. Sendo assim, 

segundo Hutcheon (1991, p. 15), o pós-modernismo seria não uma mera marca no 

tempo, mas um conjunto de ideias surgido a partir da década de 60 e que, dentre muitas 

outras coisas, “[...] ensina que todas as práticas culturais têm um subtexto ideológico 

que determina as contradições da própria possibilidade de sua produção ou de seu 

sentido. E, na arte, ele o faz deixando visíveis as contradições entre sua 

autorreflexividade e sua fundamentação histórica”. 
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Ainda de acordo com nosso estudo, para finalizar, diremos que a 

autorreflexividade é uma marca, não só dos narradores criados por Milton Hatoum para 

seus romances, mas um fato da enunciação hatouniana como um todo e que, conforme 

entendemos, sugere uma ruptura com os esquemas tradicionais de centralização do eu, 

ainda vigentes no tempo “meta-histórico” das diegeses. Portanto, a poética hatouniana 

pode ser vinculada aos pressupostos da “poética do pós-modernismo” pensada pela 

supracitada estudiosa canadense, já que este tipo de escrita poética “[...] se limitaria a 

ser autoconsciente para estabelecer a contradição metalinguística de estar dentro e fora, 

de ser cúmplice e distante, de registrar e contestar suas próprias formulações 

provisórias” (HUTCHEON, 1991, p. 41). Neste escopo reflexivo acerca dos discursos 

histórico e literário estão imbricadas, como já mencionado por nós, questões 

relacionadas à constituição/concepção de sujeito ao longo da história. De maneira geral, 

é na concepção multifacetada do sujeito, com sua apropriação atópica, paratópica e 

mutilada no tempo da ruína, ou ainda: é pensando em sujeito, linguagem e mundo, 

encarando texto e contexto como elementos indissociáveis, que esta noção com a qual 

trabalhamos para pensar história e literatura, em contraposição ao entendimento 

unidimensional do sujeito da metafísica ou ao sujeito centrado cartesiano/positivista, vai 

se apresentar na ordem estrutural da estética hatouniana. Sendo assim, acreditamos, 

juntamente com Anatol Rosenfeld, em suas ‘reflexões sobre o romance moderno’, que 

“a irrupção, no momento atual, do passado remoto e das imagens obsessivas do futuro 

não pode ser apenas afirmada como num tratado de psicologia. Ela tem de processar-

se no próprio contexto narrativo em cuja estrutura os níveis temporais passam a 

confundir-se sem demarcação nítida”. (Grifos nossos). 

A pesquisa se desenvolveu a partir dessas inquietações, concentrada no manejo 

estético produzido por Milton Hatoum e dialogando com as questões que se fizeram 

urgentes, no processo de reflexão, em uma perspectiva teórica dada pelas discussões 

suscitadas pelas leituras propostas, um esforço cooperativo que resultou na publicação 

de artigos e nas exposições orais em seminários e congressos, intra e extramuros. Desta 

forma, procuramos integrar teoria e prática, colaborando para o panorama crítico / 

reflexivo com o qual interagimos. 
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Resumo: No intuito de melhor entender como surgiu a Literatura Policial Brasileira, 
apresentamos o romance O Mistério, de 1920, escrito a oito mãos e considerado o 
primeiro romance brasileiro no gênero. Vamos compartilhar os principais documentos 
levantados pela pesquisa até agora, assim como informações sobre os autores, a 
literatura policial e a trajetória editorial do romance. Tratada como “literatura menor” 
pela tradição crítica, a literatura policial, ou de detetives, acabou por cair no 
esquecimento, que pretendemos amenizar com essa pesquisa. 
 
Palavras-chave: O Mistério. Romance de detetive. Narrativa policial brasileira. 
 
 
 
A literatura policial 

 

Sempre que decidimos por abordar a literatura considerada policial é necessário 

fazer uma breve retrospectiva de sua história até podermos pegar o desvio que nos leva 

a uma das vertentes possíveis no tempo atual. Diferente de outros modelos de gênero 

que somam características e definem-se com o prefixo neo, a literatura policial, ou de 

detetives, segue seu percurso criando novos ramos a cada curva da história que alteram 

seus paradigmas, criando um novo modelo concomitante ao modelo que a ele deu 

origem, diversificando esse gênero que já contabiliza mais de cento e cinquenta anos. 

É de praxe em todos os manuais creditar a Edgar Allan Poe (1809–1849) a 

criação da literatura policial. É bem verdade que histórias com personagens em busca de 

uma verdade através da investigação e análise de fatos datam de Édipo, mas é em 

Assassinatos na Rua Morgue que Poe sistematiza o modelo tradicional de detetive que 

até hoje é utilizado no referido gênero. Em seu conto de estreia, Chevalier Dupin 

aparece como um sujeito de bom gosto, inteligência e perspicácia, que aos olhos 

desconhecidos o fazem parecer vidente. Dupin analisa a cena do crime, observa as 

condições do acontecido, refuta as impossibilidades e filtra as improbabilidades até que 

seja capaz de apontar o culpado. É dessa forma que Dupin impressiona primeiramente 

seu amigo e narrador desconhecido, imortalizando também o modelo de narração da 

vertente clássica da literatura policial, o memorialista. 
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O modelo criado por Poe durou apenas três contos nos quais Dupin protagoniza 

investigações, e obtém resultados. Nenhum outro ser seria capaz de fazer tão bom uso 

de suas faculdades mentais. Eis que então, em 1887 é publicada a fatia de um romance 

que mudaria a história da literatura de detetives. Foi nesse ano que Arthur Conan Doyle 

(1859 - 1930) lançou Um estudo em vermelho, primeiro romance com a aparição do 

famoso detetive Sherlock Holmes. Mesmo tendo características similares a Dupin, 

obteve tal reconhecimento que entrou para a história como um ícone da literatura, 

fazendo com que pessoas acreditassem que o personagem realmente existiu. E para 

obter tal sucesso, seu criador beneficiou-se de uma estrutura criada alguns anos antes. 

Como é possível perceber pelo romance, Doyle foi ávido leitor da literatura de 

detetives de Poe e utilizou-se de recursos narrativos similares para escrever histórias de 

detetives. Através das experiências de leitura e possibilidades de reorganizar o gênero, 

Doyle cria uma versão melhorada do detetive de Poe, e dali em diante, o detetive mais 

famoso da literatura. 

– Sem dúvida, imagina estar me fazendo um elogio, quando me 
compara a Dupin, observou.  
– Bem, na minha opinião, Dupin era um tipo bastante inferior. Aquele 
seu truque de interromper os pensamentos do amigo com um 
comentário oportuno, após um silêncio de quinze minutos, além de 
espalhafatoso, é superficial. Não duvido que ele tivesse um certo dom 
analítico, mas não era de modo algum o fenômeno que Poe parecia 
imaginar (DOYLE, 2009, p. 29). 
 

Como visto, Holmes considerava-se um melhor e mais evoluído exemplar de 

detecção do que Dupin. Tal comparação se dá pela frieza científica com que Holmes 

lida com seus casos. Holmes é profundo conhecedor de cinzas de cigarro, reconhece 

marcas de respingo de lama, podendo dizer por onde andou o dono das calças e recorre 

mais de uma vez a seu laboratório para testes e experimentos. Sherlock dá um salto para 

o futuro quando em seu romance de estreia prima por visitar a cena do crime, de 

preferência, antes que alguém a contamine. Dessa maneira, podemos reconhecer que 

Holmes estava conectado a seu tempo na questão científica, e portanto, desempenhava o 

papel de investigador, homem que trazia a luz para fatos obscuros, mais eficiente do que 

os que vieram antes dele. 

Distintamente da maneira com que Poe lidou com seu narrador, deixando-o 

anônimo, Doyle criou a credencial social necessária para que o discurso narrativo deste 

personagem pudesse ser incontestável para a época. John Watson é o narrador-
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memorialista das aventuras de Sherlock Holmes. Médico e militar, Watson possuía 

moral integra e dignidade para que suas narrativas fossem vistas como verdade. Mas do 

mesmo modo que o amigo anônimo de Dupin, Watson sempre estava um passo atrás na 

linha investigativa, deixando o leitor entre ele e Holmes. Assim sendo, é notável que 

mesmo fazendo uso de uma mesma técnica e referências, Doyle conseguiu atingir a 

plenitude das ideias de progresso com seu personagem, fortalecendo a salvação pela 

ciência e contagiando os leitores com ares positivistas para o fim do século XIX e início 

do século XX. 

 

O Mistério 

 

Partindo desse modelo mundialmente conhecido, decidimos voltar os olhos e 

tentar enxergar até onde alcançava a presença desse modelo dentro da literatura 

brasileira. Primeiramente em Reimão (2005), observamos que o folhetim O Mistério é 

citado como o primeiro romance policial brasileiro. Apesar de obter um reconhecimento 

digno de best-seller nos anos posteriores a sua publicação em folhetim e romance, não é 

possível encontrar referência significativa na historiografia literária brasileira. Em 

pesquisas de campo, apenas três exemplares podem ser encontrados no estado do Rio de 

Janeiro, sendo dois na Fundação Biblioteca Nacional, referentes a primeira e terceira 

edição, esta que alcançou o décimo milheiro, e um exemplar da segunda edição, 

disponível no Real Gabinete Português de Leitura. Ao ousarmos dar um passo em 

direção a esses materiais, resolvemos buscar informações no que dizia respeito ao 

contexto de produção da obra, investigando quem a produziu e quem também foi o 

responsável por sua publicação. 

Atingindo esse novo e mais recente estágio da pesquisa, onde analisamos os 

dados obtidos para escolher os próximos caminhos, nos deparamos com informações 

importantes que podem nos ajudar a desvendar a história do romance dentro do cenário 

literário. Primeiramente, o folhetim de O Mistério (que também se encontra disponível 

na FBN) foi publicado no periódico A Folha (1920), sendo este um periódico carioca, 

propriedade de Medeiros e Albuquerque (1867-1934), que é tido na notícia de 

publicação do folhetim como dono da ideia e o escritor do primeiro capítulo. 

Apresentado por um de seus pseudônimos “&”, posteriormente acaba aparecendo como 
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autor de outros capítulos no decorrer da publicação. Como especifica esta nota de A 

Folha, em 20 de Março de 1920: 

Começamos hoje a publicação do romance O Mistério, escrito por 
Coelho Neto, Afrânio Peixoto & Viriato Correia. O folhetim de hoje é 
precisamente do &. Ele serviu apenas para tirar a fieira... O de 
segunda feira será assinado por Coelho Neto, o da terça por Afrânio 
Peixoto e o de quarta-feira por Viriato Correia. Seria atualmente 
impossível reunir três prosadores que superassem em méritos autores 
do folhetim, cuja publicação hoje iniciamos. O que há de interessante 
nele, além de raro valor literário dos três grandes nomes que vão 
escrever, é o fato da surpresa contínua em que viverão os leitores. E a 
surpresa aqui é tanto mais infalível, quanto os próprios autores a terão. 
Nenhum deles sabe o que os outros vão fazer. É lendo o que o seu 
colaborador da véspera produziu, que cada um decide o que tem que 
escrever. 
Haverá, portanto, a indagação sempre renovada: ‘Como vai Coelho 
Neto ou como vai Afrânio Peixoto, ou como vai Viriato Correia 
deslindar essa meada?’ 
E tudo será feito não com descuidado estilo de fabricantes de rodapés 
sem arte, mas com a superioridade de três dos maiores nomes de nossa 
literatura. 
 

Juntos com Medeiros e Albuquerque, outros três escritores participaram da 

empreitada, e eram eles Coelho Neto (1864-1934), Afrânio Peixoto (1876-1947) e 

Viriato Correia (1884-1967). Apesar de estar presente entre o grupo de autores, 

Medeiros e Albuquerque, o &, que deveria apenas tirar a fieira, acabou por aparecer em 

alguns capítulos. Além de dono da ideia, & também participou ativamente de sua 

produção, sendo este dividido em dezessete capítulos por Afrânio Peixoto, quatorze por 

Viriato Correia, nove por Medeiros e Albuquerque e sete por Coelho Neto, totalizando 

quarenta e sete capítulos. Um dos resultados da análise parcial nos mostra, como bem 

salienta Medeiros e Albuquerque (1970), que a trajetória do romance policial que ocorre 

no Brasil é a mesma do modelo tradicional europeu. Surge em primeira estância nos 

jornais e folhetins, partindo desse espaço para a publicação de brochuras e atingindo 

grandes vendagens. Fica assim explicito o processo de sobrevivência da literatura 

policial ao longo dos tempos, ligado à sua capacidade de reverberar grandes lucros aos 

meios que a produzem. 

 Seguindo os rumos dessas informações, uma dúvida que nos alarmou 

primeiramente foi o devido ao desaparecimento da obra, apesar de comprovações acerca 

de sua história que alegam que o romance foi um verdadeiro sucesso. Olhando do ponto 

de vista autoral, todos os escritores do folhetim, e consequentemente do romance, 
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fizeram parte da Academia Brasileira de Letras. Como é anunciado na nota, os 

escritores participantes da produção do folhetim não eram jovens iniciantes testando 

fórmulas no espaço do folhetim, mas escritores consagrados em suas trajetórias 

literárias. 

Olhando do ponto de vista comercial, o folhetim foi publicado em Março de 

1920, e lançado como brochura no mesmo ano. Surpreendentemente, a obra alcançou a 

segunda edição ainda em 1920, atingindo a marca de dois milheiros. O folhetim 

terminou a sua publicação em Maio daquele ano, o que deixou uma margem de tempo 

de apenas sete meses para a publicação da primeira edição, em seguida a publicação da 

segunda edição, alcançado dois mil exemplares vendidos. Ao fazer essa leitura, fomos 

surpreendidos com o desaparecimento histórico de uma obra que alcançou um grande 

público em praticamente metade de um ano. 

 

O primeiro romance policial brasileiro 

 

Conforme todo o material já pesquisado, percebemos que O Mistério é tratado 

como o primeiro romance policial, ou de detetive, brasileiro. Para confirmar tais 

afirmações, fizemos buscas teóricas para saber se seria possível manter a denominação e 

evitar qualquer tipo de confusão. Primeiramente, seria essencial entender o romance de 

uma perspectiva estrutural, regida pelo modelo eternizado por Poe e futuramente 

sistematizado em regras fechadas por Todorov. Todorov publicou a sua tipologia do 

romance policial para classificar os romances que ali se encaixassem. Portanto, é 

através dessas regras, da repetição de um modelo canônico dentro do gênero policial 

que O Mistério se encaixa. Com caráter de ilustração, a regra número um de Todorov 

diz que o romance deve conter um detetive, um culpado e uma vítima, o triângulo que 

sustenta um romance detetivesco. Uma outra regra de Todorov imprime que o crime 

deve ser desvendado de forma racional, sem espaço para o fantástico. Ao se adequar a 

essas recomendações acerca da estrutura de sua narrativa, o folhetim brasileiro confirma 

sua essência detetivesca que lhe garante o título de precursor do gênero no Brasil. 

O romance O Mistério se passa no Rio de Janeiro, e se dá em torno da morte de 

um famoso banqueiro, Sanches Lobo, tendo sua morte sido engenhosamente planejada 

por um rapaz inteligente chamado Pedro Albergaria, que teve sua família arruinada pelo 
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banqueiro. Para arquitetar sua vingança, Albergaria conjectura contra o óbvio e arma 

toda a cena para o crime perfeito. O responsável pela investigação é o Major Mello 

Bandeira, que é descrito como o Sherlock da cidade (REIMÃO, 2005). 

O romance, seguindo a linha detetivesca, inicia-se com a execução do plano de 

Albergaria sendo posto em prática. Após a vingança concluída, desenrola-se a trama 

pelo caminho detetivesco até o fim, sendo alterados alguns traços por questões de 

críticas dos escritores à polícia de sua época. Temos como exemplo Mello Bandeira, em 

sua tentativa de ser uma máquina de raciocínio como Sherlock Holmes, mete os pés 

pelas mãos ao se utilizar de cães farejadores para encontrar o assassino, mas esquece em 

seus bolsos objetos pertencentes ao mesmo. É ainda presenciada uma cena de afeto do 

Major para com uma mulher presa durante a investigação. Esse deslize para um detetive 

que almejava ser frio e racional como Holmes foi imperdoável. Medeiros e 

Albuquerque, dentre os quatro o autor mais comprometido com a fórmula e com sua 

ideia, faz com a personagem suicide. 

As críticas mais contundentes à força policial do início do século são feitas 

através do personagem Pedro Albergaria. Por ele serão feitas críticas ao 

comprometimento da polícia com as classes dominantes, sua forma violenta de 

conseguir informações, sua subordinação à opinião publica e à imprensa, além de sua 

participação na contravenção (REIMÃO, 2005). O romance encaminha-se para o fim e 

assim para a absolvição de Albergaria diante de um júri emotivo que atende aos apelos 

de seu advogado, denúncia aberta ao judiciário brasileiro. 

Ao terminar dessa forma, Medeiros e Albuquerque viu sua ideia se tornar mais 

um romance humorístico do que policial. Mesmo após seu esforço para criar o clima e o 

crime perfeitos, foi obrigado a abrir mão em prol do grupo que reuniu. Em um diário de 

viagem remetido à família em Novembro de 1924 Medeiros ressalta esse pesar. 

A única coisa que me distraiu foi pensar num conto... No primeiro 
capítulo de O Mistério eu descrevi um crime bem feito, que ninguém 
poderia descobrir. Só se descobriu porque o bandido do Viriato fez o 
criminoso, que era meu protegido, confessar (ALBUQUERQUE, 
1970). 

 
Ao dar prosseguimento a esse momento da pesquisa, seguiremos observando 

com mais atenção à produção relacionada do autor que era o mais comprometido com o 

elemento policial. Medeiros e Albuquerque pode ser afirmado como o dono da ideia do 

que veio a ser o primeiro de uma empreitada do gênero no Brasil. Também nos 
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evidencia seu comprometimento o fato de que todos os outros três escritores envolvidos 

com a produção de O Mistério nunca mais trataram do gênero detetivesco em suas 

carreiras. 

 

Conclusão 

 

Ao despertarmos para esse momento da literatura nacional, resolver seguir 

adiante e buscar entender como se deu o processo que vai desde a publicação do 

folhetim até o esquecimento do que provadamente foi o a primeira incursão brasileira 

dentro do gênero detetivesco. Seguindo esse caminho, temos a intenção de compreender 

como se deu a participação de Medeiros e Albuquerque dentro do círculo da publicação 

do romance, sendo ele um acadêmico, ao se aventurar por um gênero que sente foi tido 

como de menor valor. Desde a sua participação como dono da idéia, até sua importante 

parcela de apoio como dono e diretor do jornal A Folha. 

Como salientamos antes, esta é apenas uma etapa inicial de pesquisa e reflexão 

parcial dos dados obtidos até o momento. Dessa forma, esperamos, através de pesquisa 

de fontes primárias em diferentes instituições como Fundação Biblioteca Nacional, 

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e Real Gabinete Português de Leitura, poder 

elucidar o mistério do surgimento, sucesso e desaparecimento de um romance que conta 

com a participação de escritores brasileiros consagrados e que calhou em um sumiço 

inexplicável. 
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Resumo: A revista Careta foi fundada em 1908. Em suas páginas, o leitor podia 
encontrar o retrato dos acontecimentos políticos nacionais e internacionais, assuntos 
históricos, propagandas comerciais e temas relacionados ao cotidiano da sociedade do 
início do século XX, bem como contos, poemas e crônicas. Foi justamente neste 
periódico que célebres sonetos de Olavo Bilac foram ilustrados pelo designer gráfico J. 
Carlos, entre 1912 e 1914. Isto posto, esse estudo tem por objetivo analisar a relação 
entre texto e imagem, através das molduras produzidas por J. Carlos que, valendo-se do 
estilo Art Nouveau, guarneciam os poemas de Olavo Bilac. 
 
Palavras-chave: Poesia brasileira. Texto. Imagem. Revista ilustrada. 
 
 
Introdução 

 

O estilo Art Nouveau, que eclodiu na década final do século XIX e no início do 

século XX, foi um movimento artístico de grande rendimento na arquitetura e nas artes 

figurativas. Esse estilo, assim como outros movimentos anteriores a ele, recebeu vários 

nomes – “Liberty, secessão, modernista, iate, floreal, style métro” – (BARILLI, 1991, 

p. 11). Porém, todas essas denominações mantinham a ideia de uma nova arte que viria 

a se sobrepor ao estilo “histórico” e ao naturalismo, como atesta Barilli (1991, p. 11): 

“Esse movimento artístico, batizado com tantos nomes, tinha por meta subjacente 

romper de maneira decisiva com as duas maiores tendências da arte ocidental da 

segunda metade do século XIX”. 

Rompendo com o estilo “histórico” que representava a arte de forma repetitiva, 

fria, cultuando os estilos do passado, dando uma valorização à estética arcaica, o Art 

Nouveau baseava-se na realidade e fazia referências a uma arte que incorporava a 

inovação, a modernidade e a juventude, mesmo quando, por algumas vezes, o Art 

Nouveau se referia ao passado. Contudo, tal estilo estava distante de representar um 

passado da história medieval; ao contrário disso, apresentava um resultado original e 

moderno. 
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Como já se destacou, os artistas do Art Nouveau se opunham às tendências 

naturalistas, pois acreditavam que estas, através de sua arte, apresentavam uma natureza 

estática e demonstravam zelo pelo concreto e pela imitação fiel da natureza; por isso, 

Barilli não hesitou em afirmar que, 

Embora o Art Nouveau pretendesse ser novo e moderno, seus 
expoentes negaram violentamente o naturalismo, optando pela beleza, 
elegância e aspecto decorativo — qualidades às quais os naturalistas 
haviam renunciado para retratar o lado sórdido da vida cotidiana”. 
(BARILLI, 1991, p. 12). 
 

Como se pode observar na citação de Barilli, os artistas do Art Nouveau tinham 

consciência pública de que seu papel não era só criar uma arte para demonstrar a tristeza 

do cotidiano, como acontecia com as obras naturalistas; mas sim uma arte que pudesse 

representar a felicidade, elegância e a beleza dessa rotina. Nesse sentido, o movimento 

Art Nouveau se expressava artisticamente através de formas naturais, unidas a um 

movimento extenso e harmônico, dando leveza às suas formas e buscando adentrar as 

raízes internas da criação devidamente naturais e subjetivas. Recorrendo mais uma vez a 

Barilli, vale destacar que, “os traços estilísticos mais óbvios do Art Nouveau são formas 

fluidas e linhas entrelaçadas e coleantes, cujo propósito era representar o processo 

interminável da criatividade natural” (1991, p. 13). No entanto, o estilo Art Nouveau 

não se define apenas por um estilo único de linhas, mas também se caracteriza por 

formas ondulantes e pequenas partículas vibrantes que se misturam, dando continuidade 

e demonstrando um processo interminável de criação. 

Vale dizer que o estilo Art Nouveau teve grande influência nas manifestações 

literárias, na arquitetura e nas artes aplicadas, estando presente em várias expressões 

artísticas, como no romance, na poesia, no teatro e na música, assim como 

“ocasionalmente produziu um estilo próprio de vida entre seus praticantes e 

admiradores”  (BARILLI, 1991, p. 15). Vê-se ainda que o Art Nouveau se fazia presente 

nas artes gráficas, notadamente nos periódicos, pois, sendo um canal  de comunicação 

importante numa época de significativo desenvolvimento industrial, os periódicos do 

começo do século XX apropriaram-se dessa nova arte de formas lineares e fluídas  que 

produziam leveza, elegância e dinamismo às páginas de revistas e jornais. 

Nas artes aplicadas o Art Nouveau era apreciado pela classe média-alta por se 

tratar de obras com complexidade de formas e matérias, porém, foi nas artes gráficas 

que o novo estilo ganhou admiradores das classes populares. Através de revistas e 
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jornais, os artistas Art Nouveau empregavam linhas e partículas vibrantes que 

construíam ritmos lineares para instaurar um ar de liberdade, utilizando-se de formas 

fluidas e linhas entrelaçadas, representando o continuo processo de criatividade do 

artista, conforme assegura Barilli: 

O principal interesse dos artistas do período era a arte gráfica, pois ela 
lhes permitia alcançar um público mais amplo através de ilustrações 
de jornais e revistas ou cartazes. Litografias e xilogravava em preto e 
branco e em cores eram muito usadas pelos artistas, que puseram em 
prática o ideal de eliminar a distinção entre belas-artes e artes 
aplicadas, concedendo enorme atenção mesmo ao mais modesto 
detalhe de frisos ornamentais nas páginas que ilustravam; era 
sobretudo nesses detalhes, desvinculados de um “tema”, que os 
artistas podiam entregar-se às linhas livres e fluidas do art nouveau. 
(BARILLI, 1991, p. 59). 
 

Se o Art Nouveau era um estilo oposto a um tradicionalismo que se valia de uma 

forma de expressão estática e fria da natureza, também iria se opor à pintura de cavalete 

que os naturalistas usavam para captar a realidade de forma sórdida e desligada das 

influências externas, já que eles não estavam preocupados em representar uma arte que 

levava em consideração subjetividades e dinâmicas naturais do indivíduo. 

Outro ponto que merece destaque diz respeito à pintura Art Nouveau na década de 

1890.  Neste período já não havia mais resistência ao naturalismo e sim à tendência 

predominante da época — o impressionismo — que trazia consigo uma forma de “jogos 

multicoloridos”, causando efeito de cores e profusão de sentidos visuais e “efeitos 

atmosféricos”. Contudo, essa reação foi relativa, uma vez que o Art Nouveau apropriou-

se das causas impressionistas, quando quis referir-se a impressões de fidelidade à 

natureza, sob uma ótica não somente das sensações visuais, mas também do 

aperfeiçoamento do artista Art Nouveau, que precisava qualificar seu conhecimento 

artístico, buscando formas essenciais de representar a natureza, não com o imediatismo 

dos impressionistas, mas no que em seus trabalhos artísticos havia de leveza e 

movimento. 

 

1. Perfil da revista Careta 

 

No ano de lançamento da revista Careta, em 1908, vários artistas estavam ligados 

a um movimento artístico que investia na linearidade orgânica, recriando aspectos 

subjetivos da natureza e apropriando-se de recursos fitomórficos, biomórficos e linhas 
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coleantes. Era o Art Nouveau se impondo nas artes gráficas. A Careta, como tantas 

outras revistas ilustradas do inicio do século, adota o estilo Art Nouveau para marcar a 

sua identidade gráfica. Desse modo, a identidade do referido periódico fluminense se 

apoderou de um movimento artístico que lhe era contemporâneo e que se fez presente 

desde a capa até o interior do veiculo. Tratava-se de uma época marcada por um 

crescente desenvolvimento industrial e comercial que via no Art Nouveau uma saída 

para atrair leitores, conferindo beleza, graça e dinamismo às suas páginas. 

 A sede da revista Careta, fundada por Jorge Schimidt, dono da editora Kosmos, 

localizava-se na Rua da Assembleia, n. 70, no centro da cidade do Rio de Janeiro. 

Circulava semanalmente e tornou-se muito popular, sendo encontrada em lugares de 

fácil acesso, tais como: barbearias, engraxates e consultórios etc. Era um dos principais 

veículos de comunicação.  Em suas páginas, encontravam-se diversas informações 

referentes aos contextos nacional e internacional, reportagens do cotidiano da sociedade, 

além de poemas, crônicas e contos, proporcionando uma variedade de assuntos e 

oferecendo informações e discussões sociais pertinentes à época. 

O investimento certeiro no Art Nouveau fez com que a Careta caísse no gosto do 

público. Não seria demais atribuir tal sucesso ao ilustrador J. Carlos, que esteve à frente 

das ilustrações da revista desde seu aparecimento. Importante designer gráfico, J. Carlos 

trabalhou na revista Careta entre 1908 e 1922, quando dela se afastou para colaborar em 

outra revista da época — O Malho. Porém, J. Carlos vai retornar à Careta em 1935 e ali 

permanece até 1950. 

É importante ressaltar que o designer gráfico J. Carlos foi convidado por Jorge 

Schmidt a ser o principal ilustrador da revista Careta. O ilustrador começa a desenhar 

para a revista desde seu lançamento em 1908. Foi, através de sua arte, que o designer 

gráfico demonstrou grande aptidão para desenhar com síntese e elegância, 

evidenciando, através de suas ilustrações, uma grande variedade de formas que 

representava fielmente o contexto social e histórico do começo do século XX. 

J. Carlos foi de grande importância para artes gráficas no início do século XX. Em 

seu trabalho, encontra-se uma estreita aproximação entre tecnologias gráficas e 

fotografia, como bem demonstram os desenhos de vinhetas, charges, capas, frisos, 

adornos, logotipos, e publicidade, entre outros, que o designer produziu para a revista 

Careta. 
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Devido à enorme repercussão dos seus desenhos publicados na revista Careta, J. 

Carlos recebe o convite de José Pimenta de Mello para assumir a direção geral das 

ilustrações de vários canais de comunicação, uma vez que Pimenta de Mello era 

responsável por grande parte dos periódicos que circulavam na cidade do Rio de 

Janeiro, no início do século. Ao comprar a empresa “O Malho S”, Pimenta de Mello 

propõe a J. Carlos um novo desafio: assumir a direção gráfica da revista O Malho. A 

convivência com Pimenta de Mello, dono dos maiores parques gráficos fluminenses, 

possibilitou a J. Carlos estar à frente da direção de arte de O Malho, Para Todos, 

Ilustrações Brasileiras, Leitura, Tico-Tico. 

Tão habituado a desenhar com papel e lápis, o convite de Pimenta de Mello 

representou para J. Carlos realmente um grande desafio, pois ele teve que lidar com os 

avanços tecnológicos em espaço gráfico. O ilustrador precisou adquirir novos 

conhecimentos, aperfeiçoando-se no uso das novas tecnologias para incorporá-las ao 

trabalho de ilustrador, porém com muita resistência. Com isso, J. Carlos investe em 

caricaturas, e, com mãos de hábil ilustrador, esbanja criatividade no emprego de linhas 

fluidas que evidenciava uma franca influência do estilo Art Nouveau. Porém, quando J. 

Carlos passa a desenhar para a revista Para Todos, em 1926, o ilustrador vai 

desenvolver um estilo misto, ao combinar linhas ondulantes e figuras geométricas para 

refletir o moderno e o inusitado nas páginas do referido periódico. 

J. Carlos alcança novos padrões e começa aos poucos a ganhar mais espaços nos 

periódicos, colocando o desenho quase em pé de igualdade com a fotografia, que, 

àquela época, desfrutava de largo emprego nas páginas de revistas ilustradas. Deste 

modo, o ilustrador passa a brincar com as diagramações das páginas seja com vinhetas 

ou molduras; o designer também passa a lidar com a fotografia de um modo sutil. 

Questionou em momentos precisos a naturalização do seu excessivo emprego no 

registro documental, adornando as fotografias com molduras e, com esse procedimento, 

concedeu-lhes maior leveza quando registradas nas páginas da Careta. Assim, 

desmistificava a fotografia, propondo uma harmonia e um diálogo entre ela, o desenho e 

o texto, cujo resultado conjuga uma linguagem moderna e ao mesmo tempo brasileira. 

Sem dúvida, os trabalhos de J. Carlos, nas páginas das revistas ilustradas, foram 

importantes para a fixação de uma linguagem visual brasileira e moderna, sintetizando 

traços e formas na composição de seus desenhos para representar tanto a fotografia 
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quanto o texto publicitário ou literário. Um bom exemplo desta síntese encontra-se nas 

páginas da Careta, quando, entre 1912 e 1914, realiza-se um grande encontro entre um 

poeta de reconhecida notoriedade e o ilustrador já muito conceituado. Forma-se uma 

parceria: J. Carlos e Olavo Bilac. 

Tal parceira diz respeito aos poemas de Olavo Bilac estampados em página inteira 

e guarnecidos por molduras desenhadas por J. Carlos. Observa-se que este tratamento 

gráfico-espacial se convertia em um símbolo de distinção tanto para o poeta quanto para 

o ilustrador. Já na relação entre poemas e molduras destacam-se aspectos relativos da 

“arte pela arte”, conforme ressalta Armando Gens, uma vez que “a moldura, enquanto 

etos gráfico, tornou-se um procedimento que procurava isolar e destacar a composição 

poética, criando um efeito idêntico ao produzido pela redoma, de modo a reforçar a 

estética do tempo: a arte pela arte” (GENS, 2003, p. 85). Vale pormenorizar que a 

Careta mesclava, entre as suas 40 e 60 páginas, poemas de diversos poetas, e que a 

maioria deles era apenas ornamentada por fotografias, vinhetas e frisos. Tal 

procedimento revela um franco diálogo entre literatura e artes visuais. No entanto, este 

diálogo nem sempre se realizava de modo democrático, como atesta o tratamento 

gráfico diferenciado que se verifica na parceira entre o Olavo Bilac e J. Carlos. 

Para arrematar o perfil da revista Careta, informa-se que ela foi extinta, assim 

como  tantas outras revistas de época, durante a instalação da ditadura milita no país, em 

29 de outubro de 1945; principalmente, porque, devido à ação da censura, os periódicos 

passaram por uma nova formatação, apropriando-se de um caráter empresarial com 

reportagens ligadas apenas a assuntos de interesses governistas. O que também agravou 

o desaparecimento das revistas ilustradas foi o surgimento das novas mídias “reunindo 

jornais e revistas, emissoras de rádio e televisão”, porque, naquele determinado 

momento, o governo estava apenas interessado em centralizar ideias e utilizar-se de 

novas mídias – rádio e televisão –, como forma de “manipular as opiniões, conduzindo 

as preferências dos leitores e mobilizando sentimentos” (SODRÉ, 1966, p. 446). 

 

2. Parceria entre texto e imagem 

 

Para que melhor se entenda a parceria entre os sonetos de Olavo Bilac e as 

molduras especialmente desenhadas por J. Carlos para guarnecê-los, apresenta-se o 
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poema intitulado “No Equador”, publicado na revista Careta, em 29 de março de 1913. 

Mas, antes de iniciar a análise do conjunto que engloba poema e ilustração, é importante 

destacar que J. Carlos preparava os desenhos com exclusividade para sonetos de 

diversos poetas que faziam parte do quadro da literatura nacional, entre eles, Olavo 

Bilac, cujos sonetos foram publicados em uma única página da revista, de forma a 

colocar em evidência a importância do poeta e do ilustrador. 

À guisa de ênfase, volta-se a frisar que os quatorze versos de Olavo Bilac 

ganhavam destaque nas páginas da revista Careta. Dotados de maior privilégio por 

serem sempre estampados no interior do veículo em página única e emoldurados pelas 

ilustrações de J. Carlos, os sonetos ganhavam um lugar de importância e exclusividade 

na revista Careta. O tratamento a eles dispensado revela que, embora as revistas e 

jornais fossem os principais veículos de comunicação da época final do século XIX e 

início do século XX, a Careta possuía um diferencial, porque além de oferecer uma 

diversidade de informações do contexto nacional e internacional, demonstrava uma 

preocupação com artes de modo geral, o que instalava uma relação de competitividade 

entre os assuntos a serem divulgados pela revista. Conclui-se, pois, o valor que tinham 

os sonetos de Olavo Bilac nas páginas da Careta. 

Isto posto, retoma-se a proposta de desenvolver uma análise do soneto “No 

Equador” com ilustração assinada por J. Carlos. O desenho confeccionado 

especialmente para o soneto corrobora a qualidade visual da página e enriquece o 

diálogo entre literatura e imagem. Porém, cabe esclarecer que a primeira versão do 

soneto publicada na Careta, em 1913, defere-se, em alguns pontos, da que seria 

publicada posteriormente no livro Tarde, em 1919. Uma das diferenças a ser assinalada 

corresponde ao titulo do soneto. Enquanto na revista Careta o título era “No Equador”, 

em Tarde o poeta o altera para “As ondas”.  Nota-se que a alteração do título torna 

evidente que não era um título definitivo. Verifica-se ainda que não só o título sofreu 

mudanças, quando o soneto sai da revista para o livro. Nesse deslocamento, o poeta 

realiza ainda outras modificações aqui mencionadas como um bônus, pois não criam 

zonas de atrito com a análise que se vai realizar. 

Direcionando o foco para as alterações impetradas pelo poeta, constata-se que o 

soneto “No Equador”, de Olavo Bilac, estampado na revista Careta, n° 252, além da 

referida mudança do título, quando passa a integrar o livro Tarde, traz também 
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alterações no léxico e na pontuação de algumas estrofes. Assim, detectou-se que, no 

segundo verso do primeiro quarteto do poema “No Equador”, a palavra “Noite” está 

com letra maiúscula, e, na segunda versão do poema, o vocábulo já referido está com a 

inicial minúscula. Se, neste mesmo verso da primeira versão, o poeta opta pelo emprego 

das reticências; na segunda, as substitui por um ponto final. 

O cotejo entre a primeira e a segunda versões revela mais uma alteração. Desta 

vez, ela se encontra no quarto verso da segunda estrofe. Se, na primeira versão, o verso 

foi finalizado por ponto e vírgula; na segunda, encerra-se por ponto final. Estas 

alterações tornam-se evidentes ao comparar o poema publicado primeiramente na 

revista Careta, em 1913, e posteriormente ressurgido no livro, Tarde, em 1919. 

De modo a prosseguir com a análise, torna-se necessário o exame do sentido do 

poema, buscando referências em seu interior para uma aproximação do texto com a 

imagem elaborada pelo designer gráfico J. Carlos, que, na época, desenhava com 

exclusividade para a revista Careta. Tendo em vista nesta análise a ilustração que 

guarnece o poema “No Equador”, de Olavo Bilac, percebe-se uma grande sensibilidade 

do ilustrador ao capturar a ideia dos movimentos coleantes das ondas, a figura feminina, 

as cores que configuravam a ideia de água e de pedraria, para materializar a imagem do 

corpo feminino presente ao poema. J. Carlos apropria-se de um repertório Art Nouveau 

para guarnecer o poema, intitulado “No Equador”, de Olavo Bilac. 

Observa-se, no primeiro quarteto, a voz poética exaltando o erotismo e o estado de 

desejo feminino compreendido pelo verso: “Entre as trêmulas mornas ardentias.”, 

demonstrando o estado de movimentação das águas e a personificação das ondas na 

figura feminina. A ilustração de J. Carlos corresponde a esse primeiro momento do 

texto, ao optar por silhuetas femininas que, juntas, misturam-se para evocar o 

movimento das ondas do mar. Como se percebe, a ilustração reforça a metáfora-núcleo 

do soneto – uma analogia de formas da natureza com a imagem da figura feminina. 

Dentro desse princípio, observa-se no último verso do primeiro quarteto a prosopopeia 

caracteriza a natureza humanizada: “Pérolas vivas, as nereidas frias”. 

No segundo quarteto, torna-se evidente o desejo feminino, quando a voz poética, 

ao evocar “lascivas rondas”, demonstra todo erotismo que, seguramente, está 

representado na ilustração de J. Carlos: imagem de mulheres entrelaçadas, beijando-se, 
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em posições sensuais, altamente erotizadas, como se estivessem buscando a 

consumação de seus desejos mais ardentes. 

No que diz respeito ao primeiro terceto, a voz poética veicula uma figura feminina 

metamorfoseada em obra de arte, porque aciona um procedimento claramente 

parnasiano – arte pela arte. Para isso, o poeta parnasiano realiza a transformação do 

orgânico em inorgânico, valendo-se de palavras que representam materiais preciosos 

para cristalizar o corpo feminino, conforme se pode observar no seguinte exemplo: 

“Coxas de vago ônix / ventre polidos / De alabastros / quadris de argêntea espuma / 

Seios de dúbia opala ardem na treva;”. Todos estes aspectos que tornam o poema visual 

são captados por J. Carlos, ao reproduzir, na ilustração, uma variedade de cores frias, 

evocando a frieza das pedras preciosas.  Desta forma, J. Carlos se utiliza de uma cartela 

de cores que na ilustração ligam a imagem ao texto. 

Dando continuidade à análise, no último terceto, a imagem feminina é 

metamorfoseada em pedra, como já vimos; contudo, vale pormenorizar que a 

metamorfose foi captada por J. Carlos, especialmente representada no poema por 

mulheres de “bocas verdes”. Neste caso, nota-se que o ilustrador tira partido da cor 

verde que tanto representa a cor de pedrarias como a coloração da água do mar. O 

ilustrador investe nesta cor para patrocinar um conjunto harmônico entre o texto 

literário e imagem, utilizando nuances de verde. Transformando o orgânico em 

inorgânico, apresenta visualmente traços parnasianos. Ainda neste verso, o poeta usa 

recursos auditivos, como por exemplo, “cheias de gemidos”. Possivelmente, o poeta se 

baseou no som provocado pelo movimento e pelo barulho das águas do mar para 

concretizar a ideia dos gemidos. Por sua vez, a ilustração dá conta desse efeito, quando 

J. Carlos retrata a figura feminina gemendo de prazer – bocas entreabertas. 

Para finalizar, o poeta encerra o poema com “chave de ouro”, recurso 

extremamente parnasiano; deixando para resolver, no final, tudo que foi encenado 

através dos quatorzes versos do soneto. Ao passear pelo verso final da última estrofe – 

“Soluçam beijos vãos que o vento leva...” –, entende-se que existe um final frustrante 

para as figuras femininas, que não consumam seus desejos sexuais e ficam a chorar 

inutilmente por um beijo. Ao mirar a ilustração de J. Carlos para o soneto de Olavo 

Bilac, intitulado “No Equador”, percebe-se que o ilustrador captura as imagens de 

desejo, voragem e volúpia que atravessam o poema, ao propor uma ilustração que 
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investe num arranjo dinâmico de figuras femininas, sugerindo visualmente um 

movimento de vórtice para dar conta do turbilhão que atravessa o soneto de Olavo 

Bilac. 
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Resumo: No presente trabalho pretende-se empreender uma análise numa perspectiva 
em diálogo das duas versões do romance, para que sejam observadas semelhanças e 
diferenças em relação à estrutura, personagens e fluxos da narrativa, além de investigar 
as circunstâncias e efeitos de tais transformações. Não se trata, portanto, de uma edição 
crítica das versões de Quincas Borba em estudo: folhetim (Acervo da Biblioteca 
Nacional, 1886-1891) e livro (Ed. Nova Aguilar, 1979). Em nossa proposta, faz-se 
necessária a percepção das semelhanças e singularidades entre as versões, a forma como 
é estruturado o romance e a dinâmica por meio das quais ambas as escritas se 
desenvolve (m) – referimo-nos à primeira versão publicada na revista “A Estação”, de 
15 de junho de 1886 até 15 de setembro de 1891, e a segunda, publicada no mesmo ano 
(1891). 
 
Palavras-chave: Machado de Assis. Quincas Borba. Folhetim. Literatura Comparada. 
 
 
 

Quincas Borba começou a ser publicado pela revista A Estação, que era voltada 

para o público de maioria feminina e para a família, onde tinha o caderno sobre as 

tendências da moda, variedades e a parte literária, que apresentava crônicas e os 

folhetins. 
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O romance inicialmente era publicado quinzenalmente na Parte Literária de A 

Estação, de 15 de junho de 1886 até 15 de setembro de 1891, sofrendo algumas 

interrupções: 

a) 1887: 31 de maio, 31 de outubro; 

b) 1888: 15 de março, 30 de abril, 15 de maio, 15 de junho a 15 de outubro; 

c) 1889: 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de abril, 15-31 de maio, 15 de julho, 

15 de agosto a 15 de novembro; 

d) 1890: 30 de abril, 30 de junho, 15 de setembro, 31 de outubro, 31 de 

dezembro; 

e) 1891: 31 de maio, 15 de julho a 15 de agosto. 

 

O romance foi publicado definitivamente em sua nova versão – em livro – no 

mesmo ano (1891) pela editora Garnier, na qual sofreu múltiplas mudanças em relação a 

sua primeira versão – o folhetim. 

Quando confrontada as versões do romance – folhetim e livro – observamos que 

Machado de Assis vai usar de procedimentos técnicos, tais como condensação, 

supressão, acréscimo e até exclusão de capítulos (SARAIVA, 2013), procedimentos 

estes que iriam adaptar/modificar sua obra ao novo suporte. 

Confrontando o capítulo XX do folhetim e o capítulo I do livro notamos que o 

autor exclui diversas passagens o que vai articular nas alterações do narrador e assim 

modificar sua estrutura de um suporte para o outro. 

 

Folhetim – Capítulo XX Livro – Capítulo I 

Aqui está o nosso Rubião no Rio de Janeiro. 
Vês aquela figura de pé com os polegares 
metidos no cordão atado do chambre, à 
janela de uma linda casa da praia de 
Botafogo?  É o nosso homem. Olha para a 
enseada; faz consigo a reflexão de que se todo 
o mar fosse assim era um espelho. Depois 
lança os olhos na praia, de uma ponta a outra; 
a casa dele fica mais ou menos no centro. Não 
conhece nada tão bonito: uma ordem circular 
de casas e jardins, diante de uma bacia de 
água quieta, montanha ao fundo, como um 
pano de teatro. 
- Teatro... Teatro... Murmurava ele, aqui se 
podia representar muito bem um idílio 

Rubião fitava a enseada – eram oito horas da 
manhã. Quem o visse, do com os polegares 

metidos no cordão chambre, janela de uma 
á grande casa de Botafogo, cuidaria que ele 
admirava aquele pedaço de água quieta; mas 
em verdade, vos digo que pensava em outra 
coisa. Cotejava o passado com o presente. 
Que era há um ano? Professor. Que é agora? 
Capitalista. Olha para si, para as chinelas 
(umas chinelas de Túnis, que lhe deu 
recente amigo, Cristiano Palha), para a casa, 
para o jardim, para a enseada, para os 
morros e para o céu; e tudo, desde  as 
chinelas até o céu, tudo entra  na  mesma 
sensação de propriedade. 
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piscatório. 
Saltam-lhe da cabeça dous ou três versos de 
um idílio de Bocage, e ele recita-os, mas 
quase sem atender ao que diz, porque o 
momento em que se acha o nosso Rubião é 
daqueles em que a alma, não se podendo 
conter em si mesma, derrama – se nas cousas 
externas, vagamente, como os olhos, em 
certas ocasiões, olham sem ver.  De quando 
em quando rufa com os quatro dedos na 
barriga, costume que aprendeu com um dos 
hóspedes da Hospedaria União, onde esteve 
logo que chegou de Barbacena. 
Afinal elevam-se-lhes as reflexões: a alma 
pode meditar sobre si mesma. Há um ano 
que era ele? Professor. Que é ele agora? 
Proprietário. Não há dúvida que tem saudades 
de Minas, da boa terra natal, dos seus 
costumes, dos seus dias de crianças, rapaz e 
homem, e jura que lá irá em breve, uma e 
mais vezes. Mas não trata de comparar terra 
com terra; trata-se de saltar do professor ao 
proprietário. Rubião olha para si, para a 
casa, para as chinelas (umas das chinelas 
de Túnis, que lhe deu um recente amigo, 
Cristiano Palha), para o jardim da frente, 
para a enseada, para montanha, para o céu; 

e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo 
entra na mesma sensação de propriedade. 
- Vejam como Deus escreve certo por linhas 
tortas, pensa ele. Se tenho casado a mana 
Marica com Quincas Borba, apenas 
alcançaria uma esperança colateral. Não os 
casei; ambos morreram, e aqui está tudo 

comigo; de modo que o que parecia uma 
desgraça... (Quincas Borba, ano XV, n. 16, 
31 de agosto de 1886)  

- Vejam como Deus escreve certo por linhas 
tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem 
casado com Quincas Borba, apenas me 
daria uma esperança colateral. Não casou; 
ambos morreram, e aqui está tudo comigo; 
de modo que o que parecia uma desgraça...  
(Quincas Borba, p. 13)  
 

Adaptação da tabela comparativa de Saraiva (2013). 
 
 

O processo de Adaptação do romance 

 

No processo de adaptação do romance, fez-se necessária a utilização de 

procedimentos que viabilizassem a adaptação da narrativa ao novo veículo – o livro – 

optando por uma narrativa mais concisa e direta, e aos novos leitores, que sejam leitores 

diferenciados daqueles que leram a primeira versão do romance – em folhetim. 

Ao ser publicado novamente, o romance teve elementos que podemos considerar 

de extrema importância para a sua versão final, elementos estes utilizados pela editora 
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Garnier no momento de sua nova publicação. Os principais fatores a ser considerados 

são: (a) o público-alvo que era de maioria feminina; (b) o tempo que o romance levou 

para ser publicado, e por fim (c) o efeito da leitura – ou seja, estes fatores acabaram por 

refletir no grau de desenvolvimento da obra, o que implicava em prejuízo em sua 

recepção inicial. 

Machado de Assis, como podemos verificar em Silva (2015), ao adaptar sua 

obra de um suporte para o outro, não só eliminou como também acrescentou uma 

multiplicidades de trechos e capítulos inteiros. O autor reconfigurou frases, inverteu a 

ordem cronológica dos eventos em sua(s) narrativa(s), o que implicava 

impossibilidade(s) do reaproveitamento da matriz tipográfica usada no folhetim para 

compor sua versão final – o livro: 

Machado não somente eliminou ou acrescentou trechos inteiros, mas 
também reformulou frases e inverteu a sequência cronológica de 
eventos, tornando impossível o reaproveitamento da matriz tipográfica 
do periódico para composição do livro (SILVA, 2015, p. 64). 
 
 

Fluxos e estruturações da(s) narrativa(s) 

 

Empreendendo a análise da versão do romance em folhetim, é possível 

identificar diferenciações inerentes ao próprio processo de adaptação, que acabam por 

gerar novos fluxos e novas estruturações da narrativa do (mesmo) romance. 

Percebemos, por exemplo, que o narrador em ambas versões se qualifica em 3ª pessoa. 

Com relação a estes aspectos identificados no processo de análise comparativa, 

Saraiva nos afirma: 

Como constata, o confronto das duas versões do romance Quincas 
Borba salienta não apenas a amplitude das transformações estruturais 
e discursivas, mas também expõe o meticuloso trabalho de reescrita 
no âmbito sintático e lexical. A extensão desse processo demonstra a 
sensibilidade do escritor em face das possibilidades expressivas da 
língua portuguesa e sua disposição de lapidar e de burilar a escrita 
com o esmero de um ourives que tem clareza quanto aos objetivos que 
intenta alcançar (SARAIVA, 2013, p. 66). 
 

Quincas Borba em sua versão folhetim, sua narrativa em uma cronologia linear 

tem seu início em Barbacena o seu desenvolvimento acontece quando Rubião após 

receber sua herança, vai para o Rio de Janeiro e o seu desfecho acontecerá quando 
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Rubião (que nessa parte da história já está louco) foge do hospício e volta para Minas 

Gerais com seu cachorro Quincas Borba. 

Durante o processo de adaptação do romance, Machado de Assis, trouxe para o 

início de sua obra o capítulo 20 do folhetim, o que acabou invertendo toda ordem 

cronológica dos capítulos dentro da narrativa. A história vai se iniciar quando Rubião, 

que já é um homem de posses, está no Rio de Janeiro; o processo é narrado em 

flashback da saída de Rubião da sua cidade natal (Barbacena) até receber a herança de 

seu amigo: Quincas Borba. 

Quem é aquele Rubião e como veio a passar de professor a capitalista 
– fatos e causas somente aludidos na abertura do romance em sua 
forma definitiva –, são apresentados ao leitor, em QBb, pela técnica 
retrospectiva da analepse, procedimento que fica a cargo do narrador, 
mas que, ao reencontrarmos Rubião pensativo na sala de sua casa 
(capítulo XXVII de QBb), são tidos como se fossem recordações suas 
(flashback) (OLIVEIRA, 2003, p. 46). 
 
 

Semelhanças e singularidades da(s) narrativa(s) 

 

No que tange às semelhanças e singularidades/diferenças que podemos identifica 

e evidenciar a partir da análise em perspectiva comparada que estamos a empreender 

aqui, podemos concordar com Saraiva (2013), quando esta autora afirma que em ambas 

as versões do romance a narração parece se expor como um diálogo em execução, 

apresentando, portanto, um caráter subjetivo decorrente da concepção de narrador 

heterodiegético intruso que se reporta ao narratário de forma ostensiva e integra o seu 

enunciado à fala de diferentes locutores textuais; e, sendo assim, também concordar que  

caracterizada pela onisciência, a instância narrativa nas duas versões também regula as 

informações diegéticas e exerce poder sobre a temporalidade narrativa. 

Com relação aos personagens, podemos identificar as seguintes semelhanças e 

singularidades: 

  

Personagens: Semelhanças X Singularidades 

Folhetim Livro 

 Rubião José de Castro  Pedro Rubião de Alvarenga 

Joaquim Borba dos Santos Joaquim Borba dos Santos 

Quincas Borba (cachorro) Quincas Borba (cachorro) 
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Cristiano Palha Cristiano Palha 

Sofia Sofia 

Maria da Conceição Maria da Piedade 

Carlos Maria Carlos Maria 

Dona Tonica Dona Tonica 

Maria Benedita Maria Benedita 

Camacho: João Souza Camacho Camacho: João Souza Camacho 

Dona Maria Augusta Dona Maria Augusta 

Dona Fernanda Dona Fernanda 

Teófilo Teófilo 

Freitas Freitas 

 

Postas em comparação, observamos nas duas versões do romance que há 

semelhanças e singularidades no que diz respeito aos nomes que foram atribuídos 

algumas personagens são suscitadas indagações acerca desta ocorrência: Esquecimento 

ou intencionalidade do autor durante o processo de adaptação? 

Para Saraiva (2013), o autor imprime uma carga de significação ao nome da irmã 

de Rubião – Maria da Conceição e Maria da Piedade – ao qual relaciona Maria da 

Conceição (mana Marica) com a capacidade de gerar, podendo considerar que Machado 

usou o nome com o intuito de Maria da Conceição dar herdeiros a Quincas Borba, já 

que no início do folhetim Rubião tinha o interesse de casar sua irmã com seu amigo 

Quincas Borba. E o nome Maria da Piedade (mana Piedade) denotava amor às coisas 

relacionadas à parte religiosa ou comiseração. Segundo Saraiva, as acepções pertinentes 

a escolha dos nomes das personagens escolhidas por Machado ajustavam a um possível 

desenvolvimento dentro da narrativa, a qual se baseava na disputa da herança de 

Quincas Borba e que na versão definitiva do romance sofreria alterações no rumo da 

ação narrativa. 

  Ao compararmos o personagem Rubião nas duas versões, notamos que a 

personagem se apresenta no folhetim de maneira mais explícita em relação ao interesse 

de Rubião pela herança de seu amigo Quincas Borba. Esse interesse fica bem evidente 

no capítulo V, quando Rubião, após o tabelião registrar o testamento de Quincas Borba, 

se mostra bastante ansioso e curioso para saber qual a quantia que o filósofo Quincas 

Borba tinha lhe deixado. 
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Quando o tabelião se retirou com as testemunhas, Rubião bem que 
quisera adivinhar quaes tinham sido as disposições do enfermo a seu 
respeito. Pareceu-lhe que vira no rosto do tabelião alguma coisa 
singular e animadora, uma expressão de assombro e curiosidade, 
quando olhou para elle á despedida; mas quanto seria? – ficava 
sempre esta duvida relativa á importância do legado (Quincas Borba, 
ano XV, n. 12, 30 de junho de 1886 – Grifos meus). 
 
 

Considerações (nunca) finais 

 

O processo de adaptação de uma obra, ainda que seja “a mesma” nos permite 

identificar rupturas, permanências, reinvenções, que acabam por, basicamente, (re) 

configurar e conceber obras, por fim, distintas, porém sinópticas. Sendo assim, 

observamos os fluxos e as estruturações que permeiam tal processo. 

As semelhanças e as singularidades que percolam na análise confrontada, entre 

as “duas obras” – romance e folhetim – enriquecem não somente os campos de 

contribuições à análise da literatura machadiana, bem como os múltiplos olhares e 

leituras possíveis. 

Os presentes resultados da pesquisa em desenvolvimento aqui expostos denotam 

a riqueza dos processos de (des) construções da obra literária no que concerne às 

especificidades e intencionalidades em relação ao seu público-alvo – vide a análise que 

empreendemos do romance Quincas Borba, de Machado de Assis. Cabe, portanto, 

revisitarmos de forma continua os registros que permitem compreender esses processos 

e (re) descobrirmos a riqueza da literatura machadiana. 
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Resumo: A literatura como disciplina escolar está presente no currículo do ensino 
médio da escola brasileira. Nestes três anos finais da Educação Básica, os alunos entram 
em contato com o conceito de literatura, com os estilos de época e principais autores 
brasileiros, portugueses e, mais recentemente, autores africanos. A leitura de textos 
literários, no entanto, não parece ser prática comum nas aulas de literatura, já que os 
professores, por indicação de grande parte dos Parâmetros Curriculares, privilegiam o 
ensino da história da literatura. A ausência da experiência literária nas aulas de 
literatura é o tema deste trabalho. Nossa intenção é investigar as razões pelas quais essa 
prática ainda permanece ausente (a experiência) nas aulas de literatura. 
 
Palavras-chave: Literatura. Ensino. Leitura. 
 
 
 
Considerações iniciais  

  

Baseado na minha experiência e testemunho em estágios e nas pesquisas feitas 

para a monografia de graduação, este trabalho busca refletir sobre os desafios e as 

perspectivas da literatura na escola, tendo como principal motivação um grande 

incômodo no que concerne à ausência da leitura literária nesse espaço. Assim, 

procuramos pensar nesse artigo os motivos desta ausência, além das possibilidades e 

desafios para que ela aconteça. Para isso, investigamos as orientações oficiais acerca do 

ensino de literatura, principalmente os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999) e 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) e fizemos pesquisas com 

professores e alunos do ensino médio. Além disso, partirmos aqui de algumas reflexões 

teóricas como Osakabe e Frederico (2004); Todorov (2007); Compagnon (2009). 

É muito comum vermos profissionais da educação se queixarem dos alunos devido 

à falta de disposição desses para a leitura. Isso ocorre em todos os níveis de ensino, 

inclusive na universidade. Além de culpabilizarmos os alunos, colocamos a 

responsabilidade também na condição contemporânea de informação e comunicação 

acelerada, que parece diminuir o nosso tempo para o devaneio e para a reflexão, além de 

diminuir a nossa paciência para aquilo que requer calma e atenção como a leitura. 
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Evidentemente, não podemos negar as influências do avanço tecnológico no nosso 

comportamento e na nossa nova forma de adquirir conhecimento e informação, 

entretanto essa não parece ser a principal razão para uma possível diminuição de leitura 

entre jovens, já que percebemos que muitos deles consomem um número grande dos 

chamados best-sellers. 

A escola, nesse sentido, parece não ser mais a principal influência para a 

experiência com o livro. Ao invés de tocar a sensibilidade do aluno com a experiência 

da literatura, levando-o a usufruir da liberdade que a fruição estética permite, acaba por 

empregar a literatura para o reconhecimento de características de estilos de época e 

biografia dos autores, além de identificação de recursos estilísticos e gramaticais. Nesse 

contexto, a literatura na escola perde o seu papel humanizador e se torna para os alunos 

apenas mais um conteúdo que é necessário saber para passar no vestibular. Tendo em 

vista tal discussão, faz-se necessário primeiramente apurar as orientações oficiais acerca 

da apropriação do texto literário no ensino médio para compreendermos quais são as 

instruções do Ministério da Educação recebidas pelos professores. 

 

1. A problemática dos documentos oficiais 

  

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) definiu 

reformas educacionais na década de 1990 que conferiram uma nova identidade ao 

ensino básico. Para divulgar essa nova identidade, foi difundido pelo MEC um 

documento com orientações acerca do novo perfil para o currículo escolar, chamado 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1999). Três anos depois, com o objetivo de 

ampliar e especificar essas orientações, é divulgado o PCN+ (2002) e quatro anos após 

este, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006). Esses três documentos 

oficiais distribuídos para os professores das redes públicas nos últimos quinze anos têm 

em comum o propósito de estimular a revisão das práticas pedagógicas em busca da 

melhoria do ensino e de contribuir para a implementação das reformas educacionais 

definidas pela LDBEN. O último, no entanto, surge da demanda pela retomada da 

discussão dos PCNs para aprofundar a compreensão sobre pontos que ficaram sem 

esclarecimento (s) e atender às necessidades e às expectativas das escolas e dos 
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professores com indicativos que pudessem oferecer alternativas didático-pedagógicas 

para a organização do trabalho pedagógico na estruturação do currículo para o EM. 

Como o que está sendo iluminado nesse trabalho é o ensino de literatura, a análise 

dos PCNs se torna por vezes problemática, já que esse documento parece não apresentar 

nenhum avanço em relação ao ensino de literatura ou mesmo um olhar específico sobre 

os estudos literários. Paradoxalmente à orientação de que o texto literário deve ser o 

foco do ensino de língua portuguesa, os PCNs tratam-no como uma linguagem entre 

outras, sem merecer um tratamento diferenciado como a sua especificidade exige. Como 

a nova unidade de ensino é o texto, a literatura passou a integrar esse espaço do ensino 

de língua, misturada a outros gêneros textuais aos quais o aluno deveria ter acesso. 

[...] Os conteúdos tradicionais de ensino de língua, ou seja, 
nomenclatura gramatical e história da literatura, são deslocados para 
um segundo plano. O estudo da gramática passa a ser uma estratégia 
para compreensão/interpretação/produção de textos e a literatura 
integra-se à área de leitura (PCN, 1999, p. 18). 
 

Com essa nova proposta, os PCNs sequer destinam um capítulo específico para o 

ensino de literatura, não fixando os limites entre os conhecimentos de língua portuguesa 

e os conhecimentos de literatura. A essa carência de orientações para os estudos 

literários, Frederico e Osakabe, em texto crítico (2004) ao PCN, preocupam-se com a 

não importância conferida à literatura: 

[...] Baseado numa ideia dita sócio-interativa da língua e numa atitude 
complacente de seu ensino, o modo como está implícito o lugar da 
literatura no documento autoriza seu deslocamento a um plano 
insignificante nas preocupações pedagógicas do Ensino Médio 
(FREDERICO e OSAKABE, 2004, p. 72). 

 
Na parte final do texto, em que se apresentam as competências e habilidades a 

serem desenvolvidas em língua portuguesa, apenas uma se refere mais especificamente 

à literatura, sobre a qual se afirma o seguinte: “Recuperar, pelo estudo do texto literário, 

as formas instituídas de construção do imaginário coletivo, o patrimônio representativo 

da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial” 

(PCNs, 1999, p. 24). 

As expressões “formas instituídas”, “patrimônio representativo” e “classificações 

preservadas” levam-nos a pensar num ensino tradicional da literatura, considerada como 

um conjunto de monumentos e classificações consagradas. Essa competência se torna, 
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pois, incoerente com o ensino inovador a que se propõem os PCNs, conforme afirmam 

Frederico e Osakabe: 

É importante observar o fato dessa competência assimilar todo o 
velho programa do colegial, tal como se fazia desde a introdução da 
Literatura em nosso ensino e tal como continuou sendo feito, em 
muitos casos, até o presente [...]. É a força da inércia que acaba não 
apenas por sugerir a conservação dos mesmos conteúdos da tradição, 
mas, o que é mais significativo, dilui a particularidade da literatura a 
apenas uma das múltiplas competências a serem desenvolvidas no 
ensino de Língua Portuguesa (FREDERICO e OSAKABE, 2004, p. 
71-2). 
 

Nesse contexto, julgamos que os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa para o Ensino Médio deixam a desejar no que concerne às orientações para 

os professores sobre o ensino de literatura e, principalmente, não chegam a formular a 

pergunta sobre o que é literatura, não buscando, por isso, o caminho de sua 

especificidade. 

Ao contrário dos PCNs, no entanto, as Orientações Curriculares Nacionais (2006) 

separam as discussões sobre o ensino de língua portuguesa das discussões sobre o 

ensino de literatura, tendo cada disciplina um capítulo particular. O novo documento se 

propõe, inclusive, a criticar e renovar a abordagem dos PCNs, principalmente no que 

concerne à literatura: 

Embora concordemos com o fato de que a Literatura seja um modo 
discursivo entre vários (o jornalístico, o científico, o coloquial, etc.), 
o discurso literário decorre, diferentemente dos outros, de um modo 
de construção que vai além das elaborações linguísticas usuais, 
porque de todos os modos discursivos é o menos pragmático, o que 
menos visa a aplicações práticas. Uma de suas marcas é sua condição 
limítrofe, que outros denominam transgressão, que garante ao 
participante do jogo da leitura literária o exercício da liberdade, e que 
pode levar a limites extremos as possibilidades da língua. (...) Na 
defesa, pois, da especificidade da Literatura, torna-se necessário 
agora ratificar a importância de sua presença no currículo do ensino 
médio (importância que parece ter sido colocada em questão), assim 
como atualizar as discussões que têm sido travadas desde os últimos 
PCNs (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2006, p. 49-50). 

 
Além de defender a especificidade do estudo literário no ensino médio, esse 

documento defende também a literatura como um modo discursivo transgressor e 

poderoso, importante, portanto, para o currículo escolar. Por esse motivo o que se 

defende aqui é o “letramento literário”, isto é, “estado ou condição de quem não apenas 

é capaz de ler poesia ou drama, mas dele se apropria efetivamente por meio da 
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experiência estética, fruindo-o.” (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2006, p. 55). 

Em outras palavras, o que se faz imprescindível é o imediato contato do aluno com o 

texto literário. 

[...] Por isso, faz-se necessário e urgente o letramento literário: 
empreender esforços no sentido de dotar o educando da capacidade 
de se apropriar da literatura, tendo dela a experiência literária. 
Estamos entendendo por experiência literária o contato efetivo com o 
texto. Só assim será possível experimentar a sensação de 
estranhamento que a elaboração peculiar do texto literário, pelo uso 
incomum de linguagem, consegue produzir no leitor, o qual, por sua 
vez, estimulado, contribui com sua própria visão de mundo para a 
fruição estética [...] (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2006, p. 
55). 

 
 Conscientes da necessidade e obrigatoriedade dos programas panorâmicos que 

pressionam os professores e os impedem de dedicar mais tempo à própria experiência 

de leitura e ao seu ensino, as orientações curriculares propõem que o tempo disponível 

em sala de aula para a literatura seja direcionado para a leitura literária e não para um 

ensino excessivo de características de estilos de época. Para o texto oficial, esse 

conteúdo poderia ser deixado para a última etapa do EM ou para os que pretendessem se 

especializar em literatura. 

Quando propomos a centralidade da obra literária, não estamos 
descartando a importância do contexto histórico-social e cultural em 
que ela foi produzida, ou as particularidades de quem a produziu (até 
porque tudo isso faz parte da própria tessitura da linguagem), mas 
apenas tomando – para o ensino da Literatura – o caminho inverso: o 
estudo das condições de produção estaria subordinado à apreensão do 
discurso literário. [...] Conhecer a tradição literária, sim, mas decorar 
estilos de época, não [...] (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 
2006, p. 76-7). 

 
É preciso, portanto, que o professor não se sinta mais obrigado a cobrir um 

extenso conteúdo e privilegie a leitura literária, proporcionando aos alunos o direito à 

experiência estética. Isso seria “imprimir à escola um outro ritmo, diferente daquele da 

cultura de massa, frenético e efêmero, opondo a este o ritmo mais lento do devaneio e 

da reflexão” (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2006, p. 78). 

Fica claro, dessa forma, que as Orientações Curriculares Nacionais (2006) vão ao 

encontro de nossas perspectivas para o ensino de literatura no EM, desfazendo, 

sobretudo, os equívocos deixados pelos PCNs (1999) e PCN+ (2002), que perpetuavam, 

ainda que sem intenção, uma tradição historiográfica da literatura na escola. 
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Diferentemente destes, este último documento oficial propõe uma prática de ensino que 

prioriza o contato efetivo com o texto literário, entendendo, portanto, a leitura literária 

como instrumento de aprendizagem e ensino. 

 

2. A ausência da experiência literária 

  

Tendo em vista as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, nossa 

experiência em estágios e as entrevistas feitas com alunos e professores do Ensino 

Médio, constatamos que há uma falta, quase ausência, da experiência literária na escola, 

principalmente no Ensino Médio, paradoxalmente o nível em que a literatura passa a 

constituir o currículo. Nosso olhar direciona-se a encontrar as diversas razões para esta 

falta. 

Sem dúvida, a ênfase que se dá à história da literatura, centrada no ensino de 

movimentos estéticos, estilos de época e biografia de autores é a principal delas. 

A história da literatura centrada no nacionalismo literário ainda é de 
longe a perspectiva dominante no ensino de literatura, desdobrando-
se em sequência temporal numa lista de autores e obras do cânone 
português e brasileiro e suas respectivas características formais e 
ideológicas [...] (RESENDE, 2013, p. 101). 

 
A didática adotada no ensino da literatura tem sido, por isso, na maioria das 

escolas, invertida: em um primeiro momento são apresentados os estilos de época, suas 

características e principais autores e obras; depois (se houver tempo) é feita a leitura de 

algum fragmento ou texto integral (raramente) para identificação dessas mesmas 

características. O fato de o texto literário ser usado como meio para aprendizagem de 

outros conteúdos e não como fim em si mesmo é a principal razão para a escassez da 

leitura literária. O texto literário sofre um processo de escolarização e acaba 

transformando-se em pretexto para o ensino de noções teóricas; não só é utilizado como 

objeto de identificação das características dos estilos de época, mas também como 

objeto de aquisição de aspectos estilísticos e gramaticais, convertendo-se em um meio 

para se estudar alguns conceitos linguísticos. 

 Em nossa pesquisa com alunos e professores do EM, essa didática é confirmada 

quando indagamos a respeito do que se ensina e do que se aprende nas aulas de 

literatura. Em pergunta aos professores (O que o aluno deve saber ao final do ensino 

médio acerca da disciplina de literatura?) surpreendeu-nos quatro respostas que 
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apresentaram uma ausência de leitura crítica do currículo e, principalmente, de 

autonomia. Esses professores responderam que os alunos devem saber o conteúdo 

básico ou o conteúdo programático ou mesmo o importante para o vestibular. Outro 

respondeu de maneira genérica que o aluno deve saber literatura brasileira, não 

definindo o que o aluno exatamente deveria aprender, quais os autores deveria estudar. 

Outros três professores responderam ser necessário saber diferenciar gêneros, estilos 

literários e texto literário do não-literário, o que condiz com os parâmetros e orientações 

curriculares oficiais. Outros três professores disseram ser importante ao final do ensino 

médio reconhecer a literatura como manifestação artística e, portanto, influenciadora na 

sociedade. 

Ao questionarmos os alunos sobre o que eles aprendiam na aula de literatura 

(Como é dada a matéria de literatura na sua escola? O que você aprende?), de quinze 

alunos entrevistados, oito responderam ter aprendido literatura por meio de uma 

perspectiva histórica, através de contextos históricos das obras, da influência da 

literatura na história de um país, de sequências cronológicas dos movimentos literários. 

Esses mesmos alunos também disseram ter aprendido as características das escolas 

literárias, como arcadismo, romantismo, modernismo etc. Apenas cinco alunos disseram 

que a atividade na sala de aula consistia na leitura de textos literários e sua análise. 

Dentre os alunos entrevistados, três explicitaram a ausência da disciplina na escola. 

Como a disciplina de literatura é dividida com a de língua portuguesa, os alunos 

informaram que os professores sempre utilizavam o tempo de aula para ensinar língua 

portuguesa, de modo que raramente tiveram aulas específicas de literatura. Um desses 

alunos informou, pra nossa surpresa, que nunca teve aula de literatura. 

O ensino de literatura ancorado na teoria, de fato, não forma leitores literários. 

Somente o ensino procedimental, em que o texto seja apropriado pelo aluno conseguirá 

tornar os alunos letrados no que concerne à literatura. Todorov, em A literatura em 

perigo (2012), afirma que a obra literária tem como fim o seu sentido, de maneira que o 

ensino de literatura deveria estar centrado primeiro nele e não na apreensão de noções 

teóricas externas ao texto, 

É verdade que o sentido da obra não se resume ao juízo puramente 
subjetivo do aluno, mas diz respeito a um trabalho de conhecimento. 
Portanto, para trilhar esse caminho, pode ser útil ao aluno aprender os 
fatos da história literária ou alguns princípios resultantes da análise 
estrutural. Entretanto, em nenhum caso o estudo desses meios de 
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acesso pode substituir o sentido da obra, que é o seu fim. [...] O 
caminho tomado atualmente pelo ensino literário, que dá as costas a 
esse horizonte (“nesta semana estudamos metonímia, semana que 
vem passaremos à personificação”), arrisca-se a nos conduzir a um 
impasse – sem falar que dificilmente poderá ter como consequência o 
amor pela literatura (TODOROV, 2012, p. 31-3). 
 

Também para Todorov é urgente escolher a leitura do texto literário e, 

consequentemente, sua apreensão, como foco das aulas de literatura. Nesse contexto, 

sua crítica também se dirige à utilização do texto literário como pretexto para discussões 

teóricas e a sua proposta é que a leitura literária seja o objetivo principal da literatura no 

ensino médio: 

Estaria eu sugerindo que o ensino da disciplina deve se apagar 
inteiramente em prol do ensino das obras? Não, mas que cada um 
deve encontrar o lugar que lhe convém. No ensino superior, é 
legítimo ensinar (também) as abordagens, os conceitos postos em 
prática e as técnicas. O ensino médio, que não se dirige aos 
especialistas em literatura, mas a todos, não pode ter o mesmo alvo; o 
que se destina a todos é a literatura, não os estudos literários; é 
preciso então ensinar aquela e não estes últimos (TODOROV, 2012, 
p. 41). 
 

Outra razão que está relacionada à ausência da experiência literária na escola, sem 

dúvida, é a utilização excessiva do livro didático, o que causa, sobretudo, a 

fragmentação e a imposição dos sentidos dos textos. Parece-nos incoerente que haja tão 

só um livro de literatura, se levamos em conta que a literatura está no próprio texto 

literário. No entanto, a questão agrava-se quando percebemos que os professores 

acabam utilizando este instrumento, que privilegia a história da literatura e os períodos 

literários em sua ordem cronológica, na maior parte das aulas, deixando em segundo 

plano a leitura das obras. 

Além disso, muitas vezes os fragmentos dos textos são apresentados apenas como 

exemplos de determinado estilo artístico, sem uma reflexão mais ampla sobre o 

fenômeno literário. É essa a avaliação da professora Maria Amélia Dalvi, no texto 

“Literatura na escola: propostas didático-metodológicas”: 

[...] a apresentação didático-conceitual da categoria de eu lírico e a 
promoção de autores e “períodos literários” a objetos de veneração, 
desentranhados de uma reflexão ampla a partir das obras literárias – o 
que atinge não só a educação estético-literária dos estudantes (e dos 
professores), como também a formação crítico-ideológico-política 
dos mesmos. A arte, assim, despede-se de sua possibilidade mais 
instigante – e a seleção de textos veiculada pelo livro didático não 
passa de uma colcha de retalhos mal cerzida, pálida cópia do discurso 
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potente que se insubordina contra a categorização e o enquadramento. 
Essa apresentação, necessariamente interessada, conduz, de nossa 
perspectiva, a um enquadramento ou reducionismo dos autores e suas 
obras e esvazia a produção de textos e de leituras de sua dimensão de 
atividade: na plenitude de sua marcação temporal e, portanto, 
histórica (DALVI, 2013, p. 91). 
 

Nesse sentido, o aluno conhece muito pouco sobre as obras em si, principalmente 

no que elas têm de singular. Essa metodologia oferece um risco também ao letramento 

literário dos alunos, pois a compreensão da leitura acaba sendo orientada por roteiros 

prévios que, por sua vez, apresentam leituras fragmentadas com duas finalidades 

principais: responder corretamente aos exercícios propostos e identificar recursos 

estilísticos e características das escolas literárias. É evidente que esse procedimento 

afeta a formação literária dos alunos, 

Diante da superabundância de textos fragmentados, apresentados por 
diversos manuais didáticos, o aluno pode perder-se, sem saber que 
caminhos trilhar, quais textos ler. Assim, o ato de ler transforma-se, 
para o aluno, no consumo rápido de textos, cuja decodificação se 
torna superficial. [...] O aluno não consegue perceber a 
plurissignificação do texto literário, pois a preocupação com a 
identificação de características estéticas dos períodos literários, bem 
como a necessidade de classificar rigidamente os textos literários nos 
limites cronológicos dos rótulos barroco, árcade, romântico, etc. 
sufoca a leitura por prazer. (MARTINS, 2006, p. 93- 101). 

 
A maneira como o texto literário é apresentado ao aluno em contexto escolar 

talvez explique o desinteresse dos jovens pela leitura de ficção literária. Nos 

questionários feitos, os professores tendem a responsabilizar os alunos pela ausência da 

leitura, afirmando não ser possível trabalhar o texto literário com alunos que não gostam 

ou não têm interesse em ler. No entanto, como vem sendo demonstrado, não vemos 

espaço, seja no currículo, na escola ou nos livros didáticos, para a experiência literária, 

não há “tempo” para o devaneio e para a construção dos sentidos do texto, então, como 

seria possível culpabilizar os alunos? Eles não sabem sequer o que é a literatura, não 

chegam a ter contato com o texto, nem com o prazer estético, 

Talvez um dos maiores problemas da leitura literária na escola – que 
vejo, insisto, como possibilidade – não se encontre na resistência dos 
alunos à leitura, mas na falta de espaço-tempo na escola para esse 
conteúdo que insere fruição, reflexão e elaboração, ou seja, uma 
perspectiva de formação não prevista no currículo, não cabível no 
ritmo da cultura escolar, contemporaneamente aparentada ao ritmo 
veloz da cultura de massa (RESENDE, 2013, p. 111). 
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É possível que essa perspectiva de formação curricular, apontada por Resende, 

seja também responsável pela exclusão da leitura integral das obras em sala de aula. Por 

falta de tempo e espaço, os professores acabam por transformar as aulas de literatura em 

aulas de história, já que priorizam as informações externas ao texto. Essas informações, 

no entanto, não afetam o indivíduo como o texto literário o faria. É o texto e não as 

informações sobre ele que traria à sala de aula o poder e a contribuição da literatura para 

os indivíduos. Certamente, haveria mais envolvimento dos alunos na aula de literatura 

se eles tivessem a possibilidade de ter a experiência literária, isto é, a experiência da 

perplexidade diante da multiplicidade de formas de sentir o texto, afinal seria essa 

experiência um dos grandes ensinamentos possíveis da literatura, aquela que confronta o 

aluno com o inesperado. 

É preciso defender a permanência da literatura na escola com o intuito de 

aumentar e fundamentar a experiência estética que o aluno possa vir a ter. Tendo em 

vista todos os poderes que ela ainda tem e suas contribuições para o indivíduo, é preciso 

assegurar seu espaço na sala de aula. Estamos tratando aqui da disciplina literatura 

como aquela que tem como objeto de ensino o texto literário, aquele que jamais se fecha 

a um tempo ou a um leitor, 

[...] Ela sofre concorrência em todos os seus usos e não detém o 
monopólio sobre nada, mas a humildade lhe convém e seus poderes 
continuam imensos; ela pode, portanto, ser abraçada sem hesitações e 
seu lugar na Cidade está assegurado. O exercício jamais fechado da 
leitura continua o lugar por excelência do aprendizado de si e do 
outro, descoberta não de uma personalidade fixa, mas de uma 
identidade em devenir (COMPAGNON, 2009, p. 72). 
 

O que se pretendeu defender aqui foi a necessidade da experiência literária na sala 

de aula. A experiência estética, por ser determinada pela sensibilidade, constitui um 

espaço de exercício da liberdade. O texto literário funciona como um mundo possível, o 

que leva o aluno a se defrontar com a “diferença”, percebendo a possibilidade de 

convivência na alteridade. Este fato contribui para a aprendizagem do exercício da 

democracia e da cidadania. Longe de fechar as discussões aqui levantadas, este trabalho 

procurou suscitar perguntas sobre o papel da literatura no ensino médio na atualidade, 

assim como seu lugar na escola, fato que nos estimula a prosseguir com novas pesquisas 

e realizações de mais trabalhos. 
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Resumo: A abordagem sobre uma literatura portuguesa fantástica apresenta-se ainda 
hoje de maneira nebulosa. Neste artigo, pretendemos trazer à luz perspectivas sobre o 
estudo desse gênero em Portugal, pautadas na análise dos elementos da narrativa do 
conto “A Dama Pé-de-Cabra”, de Alexandre Herculano, apoiando-nos nas teorias de 
Tzvetan Todorov (2012) e David Roas (2013), sobre o fantástico. Tomaremos ainda 
como objeto de estudo a configuração do horror dentro desta perspectiva fantástica para 
incluir novos parâmetros de estudos na narrativa ficcional portuguesa. 
 
Palavras-chaves: Alexandre Herculano. Narrativa. Fantástico. Horror. 
 
 
 
Introdução 

 

Nosso artigo tem a intenção de articular projeções sobre uma literatura de horror 

na tradição literária portuguesa. Para tal intento, escolhemos o autor romântico 

Alexandre Herculano.  Ele nasceu em Lisboa em 28 de março de 1810, ano da terceira 

invasão francesa. Em 1837 é aceito na redação d’O Panorama, semanário ilustrado, 

editado pela Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis. Já em 1838, entrava 

Herculano na celebridade literária. Seus artigos e novelas publicadas n’ O Panorama 

eram lidos por toda Portugal. É, pois então, n’O Panorama que é publicado pela 

primeira vez Lendas e Narrativas em 1851, que traz o conto “A Dama Pé-de-cabra” 

(HERCULANO, s/d), no qual nos debruçaremos para análises. 

Herculano “É de entre as personalidades do primeiro Romantismo português 

aquela que, pela formação e pela audiência que alcançou junto do público, representa o 

movimento romântico de um modo mais interilho e persistente” (SARAIVA, 1979, p. 

729). 

O aspecto mais conhecido e estudado das suas obras são os romances histórico 

como Eurico, o presbítero (1844), e estudos sobre a historiografia portuguesa. A obra 

Estudos sobre a Idade Média Portuguesa, com o primeiro volume publicado em 1846, 

tinha a pretensão de revolucionar a historiografia nacional (SARAIVA, 1977). 
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Com o seu vasto conhecimento sobre história, cultura, filosofia, literatura, dentro 

outros, Herculano mesclou em seus contos, dentre eles “A Dama Pé-de-cabra” 

(HERCULANO, s/d) fatos da historiografia portuguesa, lendas, mitos, e elementos 

góticos para compor o cenário das suas narrativas, mesmo as históricas. Havia, 

constantemente, um cenário soturno envolvendo as personagens. 

Desta forma como corpus análise para este trabalho, teremos os elementos 

narrativos do referido conto, “A Dama Pé-de-cabra” (HERCULANO, s/d) como 

pertencentes a uma literatura “negra”; nomenclatura dada por Leonor Machado de 

Sousa (1978) para a literatura de terror e horror. Nosso objetivo é confirmar as 

especulações sobre o horror na Literatura Portuguesa, e considerá-lo como um gênero 

consistente. 

O Romantismo Português trouxe para dentro do gênero de horror, que naquele 

momento no século XIX ainda não era “rotulado” desta forma, aspectos da literatura 

alemã, com tendências à exposição do horripilante e do fúnebre, o gótico inglês, 

inspirado em Lewis e Scott com seus castelos e ruínas, a construção de uma atmosfera 

soturna, misteriosa e triste. Com isso a escola romântica portuguesa em suas várias 

vicissitudes trouxe esses pormenores, misturando-os às características do espírito 

lusitano, segundo esclarece Sousa: 

O romântico português conheceu, sem transição, a literatura nocturna 
e sepulcral e a de evocações góticas: a meditação reforçada por um 
temperamento saudosista, levou a encarar os tempos passados de um 
modo especialmente “romântico”, tendendo mais para um negro 
melancólico e suavemente triste do que para lances arrepiantes da 
escola alemã, por exemplo. Esta combinação de tendências poéticas e 
romanescas resultou a quase completa ausência de novelas de 
aventuras tenebrosas e o aparecimento de obras difíceis de classificar 
(SOUSA, 1978, p. 168). 

 
A autora traz, ainda, concepções sobre este gênero que remetem ao medievo: 

O Romantismo português foi essencialmente medievalista. 
Simplesmente, essa tendência não se manifestou com grande força no 
aspecto que agora nos interessa. Foram “góticos” o teatro e a balada, 
mas não o romance, com excepção de Castilho, por vezes Herculano, 
e pouco mais (SOUSA, 1978, p. 168). 

 
O conto “A Dama Pé-de-cabra” (HERCULANO, s/d) revela a face negra do autor, 

trazendo o tom tenebroso do romantismo inglês e do alemão, com aspectos góticos, 

repletos de obscuridade, elementos sobrenaturais, ora explicados, ora não, 
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transfigurações horrendas e assustadoras, causando medo nas personagens através de 

ações imprevisíveis. Também revela uma essência saudosista quando remetemos ao 

subtítulo “Rimance de um Jogral”, pois, rimance é uma forma arcaica de romance, 

termo correspondente na literatura peninsular à balada europeia, antigo gênero de poesia 

popular, originário dos países do Norte europeu, e que narra um acontecimento real ou 

fabuloso (SOUSA, 1979). 

Dentro dessas perspectivas iniciaremos as nossas especulações para a afirmação 

do horror. 

 

Estrutura da narrativa 

 

“Vós os que não crêdes em bruxas, nem em almas penadas, nem nas tropelias de 

Satanás, assentae-vos aqui ao lar, bem junctos ao pé de mim, e contar-vos-hei a história 

de D. Diogo Lopes, senhor de Biscaia” (HERCULANO, s/d, p. 428). Somos convidados 

na “Trova Primeira” do conto “A Dama Pé-de-cabra: rimance de um jogral” (s/d) a 

adentrar ao sobrenatural. Somos convidados a “escutar” uma história lendária, e 

precisamos “acreditar” neste fantástico para conseguir entender o que o conto propõe a 

nos dizer. 

Começamos a partir dessa inter-relação com o leitor, proposta pelo narrador do 

referido conto, que desde esse primeiro momento da narrativa deixa claro que haverá 

elementos que podemos considerar que estão nas amarras do fantástico. Nas palavras de 

Todorov (2012): “[…] o fantástico se define com uma percepção particular de 

acontecimentos estranhos […]” (TODOROV, 2012, p. 100). E acrescentamos Roas 

(2013): “O fantástico é uma categoria que nos apresenta, como sabemos, fenômenos, 

situações, que supõem uma transgressão de nossa concepção sobre o real […]” (ROAS, 

2013, p. 131). 

E ainda com alguns aspectos da obra O horror sobrenatural em literatura, do 

escritor H. P. Lovecraft, podemos traçar um perfil dentro da lenda que Herculano 

desenvolve em seu conto. 

Primeiro, Lovecraft (2008) aponta que “o predomínio e profundidade do espírito 

de horror medieval na Europa, intensificado pelo desespero cego provocado por ondas 

de pestilência […]” (LOVECRAFT, 2008, p. 21) contribuiu significativamente para a 
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criação de uma atmosfera grotesca e horrífica nas baladas góticas, quando o romance 

gótico surge com o autor inglês Horace Walpole na sua célebre obra O Castelo de 

Otranto (1764), apontando traços do medievo como aspectos centrais da obra gótica, 

como o castelo, a floresta sombria, damas indefesas, ou espectrais entre outros. 

Herculano tomar-se-á destes detalhes e os mergulhará em sua obra. Mesmo sendo a 

mesma do final do século XIX, o narrador deixa-nos claro, em tratar-se de uma obra do 

século XII. Daí a coerência destes elementos aparecerem em “A Dama Pé-de-cabra”. 

Trazendo-nos à obra de Herculano: “Pela manhan cedo de um dia sereno estava 

D. Diogo em sua armada, em monte selvoso e agreste […]” (HERCULANO, s/d, p. 

430). Estamos diante de uma floresta “sombria” e “encantada”. Dizemos já de antemão 

estes dois pormenores pois mais a frente D. Diogo encontrará uma dama que está 

aparentemente “perdida” naquela floresta, pois para o imaginário da época, somente 

seres sobrenaturais que estariam tão à vontade na relva, sentados como espectadores das 

situações ao redor. Lovecraft acrescenta sobre este fato: “A sombra que aparece e exige 

que seus ossos sejam sepultados, o amante demônio que vem para levar a sua noiva 

ainda viva […]” (LOVECRAFT, 2008, p. 21). 

E temos mais adiante na narrativa “A Dama Pé-de-cabra” o espanto do “herói” D. 

Diogo ao encontrar a tal dama sentada numa pedra. É tomado por uma instantânea 

paixonite aguda, traço romanesco, que aceita toda e qualquer proposta que a Dama lhe 

faz para que pudessem se casar. Mediante a uma exigência somos deixados claramente 

defronte a algo que não será mais surpresa adiante, nem de uma possível incógnita. 

Estamos, portanto, ao olhar de fato colocados sob um sobrenatural explicado. A Dama 

não compactua com elementos da cristandade. O fantástico aqui está em não possuir 

feições consideradas normais, mas que de certa maneira nos tomará de um 

estranhamento e de conclusões lógicas sobre esta figura. Teorias primeiras sobre o 

fantástico não abarcam esse pormenor. Teorias posteriores sim. É possível criar o 

fantástico mesmo ao explicar esse fantástico, não de maneira como é feito, mas através 

da voz do narrador do referido conto deixando no ar a ideia de uma história tenebrosa 

que está sendo contada como um fato real, e é preciso acreditarmos que “infelizmente” 

o mal personificado existe. 

Ao sabermos que a Dama possui pés que tem o formato dos pés de uma cabra, e 

por sinal é de extrema importância ressaltar que D. Diogo não se espanta com este fato, 
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mostrando-nos que talvez ou certamente estaria enfeitiçado pela pressuposta Dama que 

cantara na floresta para chamar o amado; somos levados às considerações do narrador 

que se dirige a nós, leitores: “Dirá agora alguém: – ‘Era por certo o demônio que entrou 

em casa de D. Diogo Lopes. O que lá não iria!’ – Pois sabei que não ía nada” 

(HERCULANO, s/d, p. 434). 

A certeza está no fato que sabemos deste o primeiro ato que se trata de uma 

história que nos contará sobre elementos considerados sobrenaturais, mas nesse 

momento da narrativa e mais adiante, mesmo diante da deformidade da mulher, não 

sabemos se ela é o demônio ou não. A figura se metamorfoseia em monstro, com 

penugem preta, mas não nos é deixado claro que é um ser demoníaco. Lovecraft (2008) 

corrobora, então, com esta ideia de que o sobrenatural não deve ser explicado para 

encaixar-se, realmente, nesta categoria. 

A obra de Herculano em questão, seria, portanto de aspectos sobrenaturais? 

Afirmamos categoricamente que sim, os aspectos tétricos da narrativa estão presentes, 

desde o primeiro momento em que o narrador tenta criar um suspense interagindo com o 

leitor até o momento em que somos apresentados a uma visão fragmentada do 

imaginário medieval, na qual um nobre encontra uma dama “perdida” na floresta 

sombria, tenebrosa, e por ela se apaixona perdidamente sem importa-se com o que ela 

era de verdade. 

O narrador, por sua vez, tenta criar a todo instante uma atmosfera de verdade 

irrevogável sobre a história contada, chamando a atenção do leitor para os feitos que 

serão relatados. Ainda cria uma tensão na narrativa com o reforço constante de que os 

fatos narrados constituem realidade, mas sem uma certeza clara. Esse fato é comumente 

colocado em narrativas fantásticas, nas quais a atmosfera de hesitação contribui para a 

consolidação dos efeitos pretendidos, de tensão, de apreensão, de medo. Acerca deste 

pormenor temos os seguintes aspectos pautados por Filipe Furtado: 

Tal acontece, por exemplo, no chamado ‘efeito de recuo’, prática de 
ascendência romântica que consiste em deslocar a acção para o 
longínquo no tempo (um passado de contornos vagos) ou no espaço (o 
país exótico ou imaginário) (FURTADO, 1980, p. 57). 

 
Ressaltamos mais uma vez que o referido conto não é convencionalmente dos 

padrões fantásticos, pois inicia refutando qualquer dúvida ou hesitação do leitor, o 

narrador pede a credulidade de seus ouvintes, e da mesma forma as personagens não 
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hesitam diante das manifestações do sobrenatural. D. Diogo não duvida diante da 

metamorfose sofrida pela sua esposa, a Dama, após quebrar o juramento e se benzer e, 

até mesmo, busca saber mais sobre ela. Do mesmo modo, Inigo Guerra, filho de D. 

Diogo e a Dama pé-de-cabra, aceita a condição estranha da mãe e, por isso, decide pedir 

a ajuda da mesma para libertar o pai. 

Mas os elementos fantásticos estão presentes quando temos a descrição da 

metamoforse da dama em monstro: “E a mão da dama era preta luzidia, como o pello da 

podenga, e as unhas tinham-se-lhe estendido bom meio palmo e recurvado em garras.” 

(HERCULANO, s/d, p.439); e quando uma voz misteriosa amaldiçoa o conde 

Argemiro; a transformação do fabuloso animal diante de um cruzeiro: “O onagro, ao 

sacudi-los de si, soltara um rugido de sesta-fera. Sentiram então um cheiro intolerável 

de enxofre e de carvão de pedra inglês, que logo se percebia sercousa de Satanás” 

(HERCULANO, s/d, p. 444); ou ainda a descrição do inferno: 

[...] e depois pela terra dentro, dentro; e depois pelo tecto do inferno, 
que outra cousa não podia ser um fogo muito vermelho que 
reverberava daquella profundidade. Tanto era assim, que ainda lá viu 
passar de relance um demônio com um desconforme espeto nas mãos 
em que levava um judeu empalado (HERCULANO, s/d, p. 445). 
 

As passagens remetem ao sobrenatural diabólico, como os feitiços da Dama e a 

ausência de Inigo na igreja, e todos os percalços pelos quais passam as personagens. E 

também, mesmo diante de um ambiente duma religiosidade incontestável, na qual Deus 

proverá sua proteção, Inigo se rende ao poder de um ser maléfico, que é a sua mãe, e tal 

criatura ocasionou toda a desgraça de seu pai, deixando à mercê de um salvamento, mas 

não de ordem divina e sim humana, Inigo põe-se diante desta tarefa. Contudo, devido à 

difícil situação de resgate, somente através de um evento de ordem sobrenatural, tal 

empreitada seria possível. O jovem teme, pois, que, sendo filho da criatura, obviamente 

tenha uma inclinação para os atos atrozes, e à atos demoníacos. Porém, ao estabelecer 

um acordo com sua mãe, Inigo aceita, por fim, sua natureza dupla, filho do bem e do 

mal. Sua mãe faz com que ele consiga realizar a proeza de resgatar seu pai de uma 

situação impossível pelas vias meramente humanas. 

Nosso narrador, então, mediante a essa natureza dupla de Inigo roga por ele, como 

uma tentativa intencional de amenizar a sua condição. Encerra o seu contar pedindo-nos 

que rezemos pelo Inigo: “Mas a misericórdia de Deus é grande. Á cautela resem por elle 
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um Pater e um Ave. Se não lhe aproveitar, seja por mim. Amen (HERCULANO, s/d, p. 

498). 

 

Conclusão 

 

Podemos tecer algumas conclusões acerca dessa nossa pretensão de alocar a obra 

de Alexandre Herculano na categoria de gênero de Horror. Mediante a tudo que fora 

exposto, o paradigma horrífico ficou claro, confirmado com as alocações dos teóricos, 

Lovecraft (2008), Roas (2012) e Furtado (1980), cada qual com os seus pormenores. 

Herculano retorna ao medievo português para contar a sua história ficcional, 

mesclando elementos da sua escola literária, que é o romantismo, como o aspecto do 

narrador intruso, que dialoga com o leitor. Havia nesse momento do século XIX, uma 

maior liberdade na composição das narrativas. Mas trouxe um imaginário do século XII, 

feudal e retrógrado, no qual “[…] existia […] a inquebrantável fé em cada forma do 

sobrenatural, das doutrinas mais benévolas da Cristandade às aberrações mais 

monstruosas da bruxaria e da magia negra.” (LOVECRAFT, 2008, p. 21). Desta forma 

conseguiu construir uma atmosfera de incerteza mesmo com as afirmações claras que o 

narrador colocava, mas era intencional, e o efeito tenebroso foi conseguido. E 

claramente não se pode deixar de perceber a ironia implícita. 

Neste contexto a rebeldia romântica aflora (GUINSBURG, 2002) , e o conto surge 

com características próprias e bem delimitadas, temos relações e esquemas mentais 

internos bem mais complexos que aqueles apresentados em sua superfície. As 

impressões sobre o mal presentes no conto são resultado de encontros e misturas de 

épocas distintas, e distantes do século XII ao XIX que se congregam e convergem 

criando a temática de horror pretendida. 

Podemos afirmar, ainda, mediante a estes fatos que houve configurações do horror 

na literatura portuguesa. Mas não somente configurações esparsas. Projetos que 

podemos alocar numa possível classificação de gênero de horror em Portugal. Assim, a 

demoníaca Dama Pé-de-Cabra ressurge na recriação da lenda como uma ambígua 

figura, fruto da eterna disputa entre as práticas culturais e religiosas reinantes. A esse 

propósito a bela sedutora numa mistura de vários elementos fantásticos, ora sereia que 

canta para encantar, ora transformada num demônio, mas seria mesmo um demônio? 
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“‘Culpa?! Não há para mim inocência nem culpa’, replicou a dama, rindo às 

gargalhadas” (HERCULANO, s/d, p. 471). 

Por fim, podemos dizer que além da atmosfera de horror projetada por Herculano 

nas vicissitudes das personagens e na composição do espaço, com elementos do gótico 

destacados por Lovecraft (2008), seu conto apresenta notoriamente a categoria 

fantástica, meio incongruente e não dotada dos paradigmas apontados por Todorov 

(2013) que subdividia os elementos e as categorias do fantástico. É a revolução 

romântica que toma a forma ficcional no gênero de horror. 

É um novo ponto de partida para as especulações acerca deste gênero em Portugal 

sob a ideia de propor uma classificação para este gênero e confirmar a existência do 

mesmo em terras lusitanas e não somente uma literatura mais clássica nos moldes 

camonianos. 
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Resumo: A literatura de testemunho tem como ponto central a recriação de mundos 
sustentados por uma experiência dos sujeitos em diálogo com os eventos históricos. No 
romance A maçã envenenada (2013), de Michel Laub, a ficcionalização de fatos se dá 
através de um dos temas centrais, a sobrevivência. Este aspecto será estudado pelo 
ponto de vista da personagem Immaculée Ilibagiza, inspirada na figura histórica 
homônima que sobreviveu ao genocídio em Ruanda. Com isso, resolvemos abordar, 
através da análise da obra e com suporte teórico, o termo “literatura de testemunho” e 
sua relação com a literatura contemporânea. 
 
Palavras-chaves: Literatura contemporânea. Literatura de testemunho. Michel Laub. 
 
 
 
Introdução 

 

A maçã envenenada (2013) é o segundo romance de uma trilogia iniciada por 

Michel Laub com Diário da queda (2012). Em A maçã envenenada, Michel Laub se 

concentra nos temas da sobrevivência e do suicídio, ficcionalizando eventos históricos 

ocorridos em 1994, dentre eles, o genocídio em Ruanda e o suicídio do cantor norte-

americano Kurt Cobain. 

Em uma narrativa que oscila entre passado e presente, a obra narra a história de 

um sujeito não nomeado, frequentemente autodiegético, que revisita suas memórias, 

refletindo sobre sua própria vida e sobre a história que se desenrola a sua volta. Em sua 

juventude, ele é um estudante em 1993 que planeja assistir com sua namorada, Valéria, 

ao show do grupo de rock Nirvana, no Morumbi. Como está servindo ao quartel, corre o 

risco de ser preso, caso decida fugir para ir ao show. Já em sua maturidade, o narrador-

protagonista está prestes a fazer uma entrevista com a ruandesa Immaculée Ilibagiza, 

personagem baseada na figura histórica homônima. 

O presente trabalho propõe-se a analisar o romance A maçã envenenada (LAUB, 

2013), abordando a questão do testemunho representada pela personagem Immaculèe 

Ilibagiza, sobrevivente do massacre de Ruanda, que permaneceu três meses escondida 
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em um minúsculo banheiro da casa de um pastor, junto com outras sete mulheres, até 

ser resgatada e salva do genocídio. 

Para este estudo, utilizaremos as considerações de Wolfgang Iser (2002, p. 957) 

sobre a tríade real, fictício e imaginário, buscando entender a construção narrativa de 

Laub no diálogo crítico entre ficção e história. Partindo desta premissa, questionaremos 

a presença do real no texto ficcional, enfatizando a narrativa de testemunho e sua 

importância para a literatura contemporânea. 

 

1. A relação entre história e ficção 
 

Alguns romances contemporâneos são marcados por diálogo intenso com diversas 

disciplinas, especialmente a história. Os saberes ficcionais e históricos são marcantes na 

obra A maçã envenenada, romance que ficcionaliza os eventos ocorridos no ano de 

1994 e configuram a estrutura narrativa da obra. O romance se divide entre o suicídio do 

cantor norte-americano Kurt Cobain e a história de sobrevivência de Immaculée 

Ilibagiza, sobrevivente do genocídio de Ruanda. Inicialmente, iremos investigar a 

relação estabelecida entre a realidade histórica e sua representação ficcional. 

De acordo com Wolfgang Iser (2002), cada texto literário é uma forma 

determinada de tematização do mundo, em que cada autor decompõe as estruturas deste 

mundo implantado e as reformula. Iser diz que o fictício é produzido a partir de um 

diálogo entre o imaginário e o real, por meio do que ele chama de “atos de fingir”, que 

estabelecem a tríade real, fictício e imaginário: 

Como o texto ficcional contém elementos do real, sem que se esgote 
na descrição deste real, então o seu componente fictício não tem 
caráter de uma finalidade em si mesma, mas é, enquanto fingida, a 
preparação de um imaginário (ISER, 2002, p. 385). 
 

Entendemos que os fatos representados na obra destacam elementos do real, que 

fazem parte da ficção em foco, embora não se trate da realidade, pura e simplesmente, 

mas da reprodução de um imaginário. Nas considerações de Roland Barthes (1980, p. 

8), o autor assim pensa a mímesis, que chama de segunda força da literatura:  

A segunda força da literatura,é sua força de representação. Desde os 
tempos antigos até as tentativas da vanguarda, a literatura se afaina na 
representação de alguma coisa. O quê? Direi brutalmente: o real. O 
real não é representável, e é porque os homens querem 
constantemente representá-lo por palavras que há uma história da 
literatura. 



 69 

 
Ao observarmos esta citação retirada do texto Aula, percebemos que, para Barthes, 

o real não pode ser representado e é porque os homens se recusam a entender ou a ceder 

a tal impossibilidade do discurso que temos uma história da literatura. Ao aceitar essa 

definição, compreendemos que o real provoca a narrativa ficcional a reorganizar seus 

elementos. 

É interessante perceber que o narrador de A maçã envenenada se desdobra em dois 

para contar sua trajetória: ele é aquele que olha para sua própria vida e em seguida 

reflete sobre a história que se desenrola a sua volta. Os dois espaços históricos 

apresentados foram construídos na narrativa de modo a propiciar ao narrador-

protagonista uma reflexão em torno dos dramas de sua juventude e isso culmina na 

autoanálise a respeito de suas tomadas de decisão. 

O narrador, no decorrer do romance, estabelece um contraponto entre duas figuras 

históricas: Kurt Cobain e Immaculée Ilibagiza. Enquanto Cobain tinha fama, dinheiro, 

mas escolhe o caminho do suicídio, a jovem Immaculée, com todos os motivos para 

seguir o mesmo caminho do cantor, decidiu lutar pela sobrevivência. Ao trabalhar a 

dualidade dessas duas personagens, Laub ficcionaliza a questão da experiência da 

sobrevivência e da morte e suas reverberações na ficção e nas narrativas de testemunho. 

Nota-se que é reveladora a relação dos personagens fictícios com a história narrada, 

especialmente quando os espaços históricos passam a assumir um caráter estrutural de 

ficção, a partir do momento em que são rescontruídos, selecionados e combinados na 

sua inserção no romance. 

Ao criar um certo grau de intimidade com o leitor, Laub mostra o quanto esses 

eventos interferem diretamente nas ações das personagens, criando essa relação de 

proximidade entre história e ficção. 

Eu tinha vinte quatro horas para escrever a matéria, ainda havia dados 
a conferir e a gravação para transcrever, e lembro de ter pensado que 
o melhor era começar de uma vez e digitar o máximo de blocos de 
texto para organizar na manhã seguinte e não pensar no que tinha 
acabado de ver e ouvir, no que aconteceu desde que me despedi de 
Immaculée, uma sensação que eu não sabia se era por causa dela ou 
da coincidência de datas ou porque há vinte anos eu quase não 
pensava a respeito, Ruanda e Londres, 1994 e 1993, Kurt Cobain e o 
CPOR e Unha e Valéria e como uma conversa tão curta com alguém 
que eu nunca tinha visto antes era capaz de me afetar daquela 
maneira (LAUB, 2013, p. 44-45). 
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Entendemos que, na busca por um sentido na história, o leitor pode reconhecer, 

através dos fatos ficcionalizados no romance, os aspectos culturais e históricos de nosso 

tempo, compreendendo como se dá o funcionamento da representação literária do tempo 

e espaço narrativos. O leitor distinguirá o processo que faz com que aqueles fatos se 

tornem parte de uma determinada obra ficcional, entendendo o processo que estrutura e 

correlaciona esses dois saberes. 

 

2. A literatura de testemunho na prosa laubiana: Immaculée Ilibagiza 

 

Toda literatura dialoga com sua sociedade e seu tempo. A literatura de 

testemunho não escapa desse compromisso. O termo “literatura de testemunho” ganhou 

importância no século XX, marcado por duas guerras mundiais, pela sequência de 

genocídios, e pela emergência de regimes ditatoriais e totalitários, dentre tantos outros 

eventos terríveis. A noção primária de testemunho vem do que chamamos de “literatura 

do Holocausto” devido aos relatos dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. 

Também percebemos a retomada do passado com os massacres e genocídios contra 

negros e índios, que faz com que as reflexões sociais e políticas penetrem no discurso 

literário de forma estilizada e como matéria privilegiada. 

A literatura de testemunho tem como ponto central a recriação de mundos 

sustentados por uma experiência dos sujeitos em diálogo com os eventos históricos. Na 

literatura, o testemunho é uma tematização em que o autor decompõe as estruturas do 

mundo implantado e as reformula. Este tipo de literatura, em grande parte, possui um 

cunho biográfico. Segundo Dominique Maingueneau (2001, p. 27), “[...] o escritor só 

consegue passar para sua obra uma experiência da vida minada pelo trabalho criativo, já 

observada na obra”. Percebemos que a união dos acontecimentos da vida com os 

estágios de criação é parte do contexto biográfico do autor e não pode ser descartada 

como inútil ao pensamento teórico, porém, o escritor não se conforma somente com a 

experiência do vivido, mas ele também é um criador de novas experiências, que se 

materializam no relato. 

Várias obras lidam com relatos testemunhais, e dentre elas duas são-nos 

especialmente interessantes: É isso um homem?(escrito em 1947), de Primo Levi, e O 

diário de Anne Frank (que veio a público em 1947), testemunho legado pela autora. 
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Ambas as narrativas, que conhecemos a partir do final da década de 40, contam uma 

parte do Holocausto nazista. A obra de Levi descreve suas experiências nos campos de 

concentração. Já em O diário de Anne Frank, encontramos uma menina judia que relata 

o dia a dia de sua vida e de sua família em um esconderijo, na Holanda, durante a 

Segunda Guerra Mundial. Percebemos que, depois da Segunda Guerra, as narrativas de 

testemunho ganharam ênfase, especialmente por conta dos textos de vítimas dos 

horrores perpetrados pelo nazismo. 

Segundo as considerações do filósofo francês Paul Ricouer (2007), “o 

testemunho é, num sentido, uma extensão da memória, tomada na sua fase narrativa”. 

Com isso, o relato testemunhal também faz parte dos estudos memorialistas, em que os 

discursos se comportam como narrativas fragmentadas de experiências do trauma e do 

traumatizado. 

Partindo desse viés, podemos compreender o discurso testemunhal como 

fundamental no romance A maçã envenenada, e está bem representado através da 

personagem Imaculée Ilibagiza. A personagem nos remete à figura histórica da ruandesa 

homônima: pertencente ao grupo étnico tutsi, Immaculée era estudante universitária, à 

época dos ataques dos hútus (grupo rival) contra sua etnia. Estudante dedicada, que 

sonhava em com uma carreira profissional e de destaque em sua sociedade que não 

valorizava as mulheres, com o massacre de seu povo, Immaculée presenciou a realidade 

cruel e brutal que interrompeu temporariamente seus planos. 

 O Holocausto africano ocorreu entre 6 de abril e 4 de julho de 1994. Devido a um 

atentado que resultou na morte do então presidente hutu, as milícias leais ao governante 

deram início a uma chacina em Ruanda, que visava a exterminar o grupo rival, da etnia 

tutsi. A intolerância étnica gerou um dos maiores genocídios da história contemporânea, 

uma ação que durou quase três meses. A história de Immaculée e do genocídio de 

Ruanda assemelham-se a vários episódios homólogos ao Holocausto judeu pela sua 

contundência. A ordem era que os hútus exterminassem todos os tutsis, sem restrição de 

idade. Mais de 500.000 pessoas, homens mulheres e crianças, foram assassinadas. 

Graças à ajuda de um pastor local, Immaculée conseguiu se esconder por vários 

dias em um pequeno banheiro, na esperança de escapar ao massacre. Quase sem comer 

e vivendo em condições subumanas, a jovem apegou-se a sua fé religiosa para não 

sucumbir ao desespero, já que tinha perdido sua família e sua identidade. 
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Regularmente, a narrativa de Laub nos conta, havia uma revista dos hútus na casa 

do pastor. Notamos, através de uma passagem, retirada do relato da própria Immaculée, 

o estado de tensão que marcou a prisão forçada de Immaculée e a possibilidade do 

extermínio: 

Lá se foram nossas fantasias de encontrar alguma paz de espírito ali 
no banheiro. A ansiedade causada pela possibilidade da volta dos 
assassinos era uma tortura constante, física e mental, como se alguém 
me espetasse com uma vara de tanger bois sempre que o assoalho 
rangia ou um cão se punha a latir. Só conseguíamos dormir por 
breves períodos de cada vez, e com isso minha pele secou e começou 
a descamar, e mina cabeça doía constantemente (ILIBAGIZA, 2008, 
p. 98). 

 
Nesta passagem, o drama trágico da jovem ao se deparar com a cruel realidade em 

que se encontrava revela os signos da diáspora, do extermínio e das sombras de uma 

memória de Holocausto, fuga e sobrevivência, elementos por demais recentes em nossa 

era das catástrofes e que são representados pelo horror e pela proximidade da morte 

incorporados na personagem Immaculée. 

Na obra Sobrevivi para contar: o poder da fé que me salvou de um massacre, 

Ilibagiza recupera os eventos traumáticos vividos em Ruanda. A foco narrativo é dado 

pela própria Ilibagiza, que, através de relatos testemunhais, que são os escritos de 

memória, retoma o dado histórico e o transfigura. 

O real é reapresentado neste testemunho conforme os relatos vinculados ao evento 

traumático, não sendo um discurso de representação, pura e simples, da realidade. 

Encontramos nesses relatos uma verdade possível que, não sendo a experiência em si, 

mas aquela que somente o sujeito da experiência pode viver, mostra-se como 

ficcionalização possível de um passado que somente retorna pelas ruínas do que foi. 

Deste modo, a literatura de testemunho, ao ficcionalizar a história, não sendo ela 

mesma história, parte dos pressupostos do relato pessoal do sujeito que experimentou o 

trauma para estabelecer um campo de saberes que se apresenta como um arquivo de 

memória oriundo do mundo da experiência e transfigurado pelo relato ficcional. 

 

Breve conclusão 

  

Finalizaremos esta discussão pontuando que, ao investigarmos o caráter 

ficcional de  A maçã envenenada, podemos ponderar a relação crítica do sujeito com o 
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mundo e a reformulação do que chamamos de real. Entendemos que é necessária uma 

compreensão dos processos de seleção, combinação e desnudamento dos fatos inseridos 

na ficção para, com isso, entendermos como esses eventos passam a fazer parte do 

mundo reformulado pela narrativa ficcional. 

 Através desta análise sobre a relação do real com a ficção, pudemos abordar de 

forma ainda inicial e precária o termo literatura de testemunho, com sua relevância no 

campo da literatura contemporânea. O testemunho recria situações muitas vezes 

baseadas em eventos trágicos e observamos que pode possuir um cunho biográfico, 

como nos casos das obras É isto um homem? e O diário de Anne Frank. 

 As questões levantadas são importantes para a teoria literária, pois possibilita 

discussões sobre o mundo contemporâneo e as tragédias que até hoje estão presentes em 

nossa sociedade. Futuramente, esperamos desenvolver a contento o que aqui se assinala 

como resultado preliminar das pesquisas que estamos desenvolvendo na área da 

literatura contemporânea. 
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Resumo: Este trabalho visa discutir a construção das personagens a partir das infinitas 
possibilidades entre a metaficção (ou meta-história) e os diferentes diálogos 
interdisciplinares que cruzam literatura, história e semiótica. Para tanto, analisamos a 
manifestação deste processo nos romances Desmundo e O retrato do rei de Ana 
Miranda, tomando como referências conceituais Linda Hutcheon (1991), Hayden White 
(2001), Robert Stam (2006) e Mikhail Bakhtin (2011). 
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Introdução 

 

Este trabalho visa discutir as relações interdisciplinares entre literatura e história 

no processo de construção das personagens tendo por base os romances Desmundo e O 

retrato do rei, de Ana Miranda. Para tanto, propomos um estudo teórico a partir de 

referências conceituais de Linda Hutcheon (1991), Hayden White (2001, 1995, 1991), 

Robert Stam (2006) e Mikhail Bakhtin (2011), trabalhando conceitos como meta-ficção, 

intertextualidade, hibridismo e suplementaridade, buscando pensar a intermidialidade 

entre literatura e história. 

Enquanto linguagens, história e literatura tornam-se passível de parcialidade, pois 

partem da experiência coletiva e das diferentes subjetividades – acrescentando pontos 

de vista e visões de mundo, suprimindo detalhes e trajetórias, unindo-se em 

suplementaridade. Ao temos em mente que a história não é única ou inequívoca, mas 

um interstício entre diversos acontecimentos e versões sobre os mesmos, fazemos uso 

da meta história (WHITE, 1991). O fato de não existir apenas uma única possibilidade 

de registro sobre os acontecimentos, implica tanto na impossibilidade da história 

conseguir dar conta da veracidade destes, quanto na literatura se expressar unicamente 

de forma ficcional – uma vez que todo registro escrito é, a priori, uma manifestação 

literária. 
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Se as abordagens existentes no âmbito da literatura levam em conta a fruição do 

texto (ECO, 2009), a utilização da História neste contexto busca aferir veracidade aos 

fatos narrados. De modo que se a literatura busca revestir o ficcional de credibilidade, a 

história tem a pretensão de expressar a verdade dos fatos. Da mesma forma, enquanto a 

literatura ficcionaliza o cotidiano, a história estabelece (e institucionaliza) versões sobre 

este. E é na interação entre literatura e história que surge a meta-história (ou meta-ficção 

historiográfica), a qual usufrui de dialogismos (BAKHTIN, 2011) e da intertextualidade 

inerente a ambas disciplinas (STAM, 2006), buscando (re)organizar e cobrir eventuais 

vácuos, preencher lacunas e interpretar contextos até então reportados como 

inquestionáveis. 

Neste sentido, a construção das personagens constitui um importante degrau para 

a elaboração do texto. Para a sua tecedura, parte-se de recortes, inferências contextuais e 

interpretações outras que implicam em um profundo conhecimento da história aliado a 

escolhas narrativas individuais, refletindo o empenho em suprir lacunas que 

eventualmente escapem da historiografia tradicional, abrindo caminhos para novas 

possibilidades de interpretação. Levam em conta seus processos de hibridização e os 

percursos de intertextualidade e intermídias apresentados no decorrer do texto. 

 

Sobre lacunas e novos sentidos 

 

Recolhendo matéria-prima na história, a literatura estabelece com ela diálogos 

que propiciam a expansão das (já múltiplas) possibilidades contextuais existentes, de tal 

forma que a escrita, a imaginação e a investigação se coadunam. A concepção inventiva 

e os aprofundamentos teórico-metodológicos do autor voltam-se para a recriação de 

fatos e personagens, dando força e vida a personagens e situações alquimicamente. 

Neste encontro entre literatura e história, surge um processo dialógico que 

“enfatiza a interminável permutação de textualidades, ao invés da ‘fidelidade’ de um 

texto posterior a um modelo anterior” (STAM, 2006, p.21). Esta “(re)construção”, 

também chamada de “construção híbrida” (BAKHTIN, 2011), implica em uma 

expressão artística, na qual as palavras do autor/artista estão sempre se mesclando às 

palavras de outrem, a um contexto mais além, a “um evento cujas indeterminações são 

completadas e se tornam verdadeiras quando lido” (STAM, 2006, p.24). E ao conferir 
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ao texto a autoridade de algo verdadeiro, discute o chamado "efeito do real", 

pressupondo-se que os fatos falem por si próprios, sem a presença do historiador e de 

seu discurso (RIZZO, 2009; CLARK, 2004). Este interstício entre literatura e história 

denomina-se meta-história. 

Repensando e reelaborando formas e conteúdos do passado (HUTCHEON, 1991), 

a meta-história revisa conceitos e traz à tona novos modos de pensar, questionando a 

história enquanto ciência objetiva, pautando-se em dados concretos minuciosamente 

sistematizados, subvertendo e desconstruindo o discurso tradicional (LOBO, 2011). 

Ainda que a sua escrita parta da “segurança dos dados, levantados em documentos pela 

pesquisa paciente” (SANTIAGO, 1994, p. 236), não hesita em romper com as estreitas 

regras da historiografia tradicional, seguindo passos “imaginativos” (IGGERS, 1997) 

que complementem ou abram espaço para um novo olhar, uma nova intervenção. A 

verdade com a qual trabalha é sempre escorregadia, subjetiva. 

Isto porque, a partir de relatos do passado reconhecível, cronologicamente datado 

e repleto de personagens já registradas (WHITE, 2001), a meta-história gera 

“personagens de fantasia, as quais, porém, manifestam sentimentos que poderiam ser 

atribuídos também a personagens de outras épocas” (ECO, 1985, p. 62-63). Esta 

(re)criação das personagens e de contextos a partir de estudos e sínteses de situações 

datadas – tudo objetivando acrescentar verossimilhança e credibilidade à história. 

Assim, tanto pluraliza os discursos da história (e disciplinas afins), quanto se reconhece 

claramente enquanto uma complexa rede institucional e discursiva de culturas – de elite, 

oficial, de massa e popular (RUTHVEN, 1984, p. 32). Constitui-se, portanto, como uma 

investigação das leis que regem os fatos históricos e o lugar destes fatos, numa visão 

explicativa do mundo (WHITE, 1995). 

Para tanto, cabem aqui algumas indagações: 1) de que maneira a realidade é 

ficcionalizada; 2) quais os limites da ficção e, 3) no processo de construção da 

personagem, qual a linha divisória entre ficção e realidade. 

Em primeiro lugar, a realidade ficcionalizada proporciona uma articulação viável 

e atrativa entre o histórico e o ficcional, trabalhando lacunas e interstícios deixados pela 

falta de documentação histórica. Neste caso, a escolha do episódio a ser narrado é 

primordial, já que o enredo deve preencher lacunas com relatos possíveis e uma boa 

dose imaginativa. O intervalo e as fraturas entre o que é e o que não é documentado, 
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entre as afirmações oficiais e o que poderia ser é instrumentalizado pela meta-história. 

Isto significa a inserção de uma boa dose de subjetividade e especulação pautada por 

referências documentais. 

Em um segundo momento, para que a ficção se torne plausível, faz-se necessário 

que ela reflita aspectos e possibilidades da realidade. Ao enfatizar pequenos gestos, 

ressonando as ações menos grandiosas, torna verossímil o especulativo dando, ao épico, 

ares de cotidiano, de lugar-comum. Verdades e ficções se entrelaçam. 

De verdades ou invenções tratam o romance histórico? [...] Em arte e 
literatura, aprecio mesmo as invenções verdadeiras [...] porque através 
das suas invenções verdadeiras, aprendo um bocado de história. Não a 
História, os grandes e oficiais acontecimentos históricos, mas sim as 
histórias das entranhas da História. Fico sabendo nesse romance como 
se guerreava contra e a favor dos paulistas, originando ódios históricos 
(MIRANDA, apud REZENDE, 2009, p. 1). 
 

Finalmente, a terceira etapa consiste em se promover um processo de construção 

(e reconstrução) das personagens, primando pelo amálgama entre o fictício e o real, 

tornando verossímeis e pertinentes suas existências. Fictícias ou não, as personagens 

devem ser passíveis de interagir entre si e as circunstâncias que se apresentam. 

Assim, ao trabalhar as lacunas deixadas pela historiografia colonial brasileira, 

exibindo versões possíveis a seus contextos específicos, os romances aqui apresentados 

de Ana Miranda extrapolam a circunscrição do tempo histórico para falar de 

sentimentos universais e da realidade feminina em particular. Representa ainda uma 

tentativa de levar os leitores à autorreflexão e ao questionamento das “verdades 

absolutas”, a interface entre história e literatura possibilita o surgimento de múltiplas 

histórias e o questionamento das “verdades ensinadas”. 

 

A construção das personagens 

  

Tanto Desmundo quanto O retrato do rei trabalham com ficções históricas, 

recriando o cotidiano de colonizados e colonizadores, do processo colonizador. Suas 

personagens são delineadas a partir de registros históricos documentados, porém abertos 

a lacunas de grande teor ideológico. Por isso, a preocupação em inserir as personagens 

no painel político vigente do recorte histórico escolhido, explicando a conjuntura da 
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época, os estratos sociais que a compunham, as suas possibilidades diante das 

intercorrências que se apresentavam. 

Historicamente situados no período do Brasil colonial, ambos revelam a disputa 

pelos territórios e exploração de suas riquezas, os arranjos e conchavos políticos para a 

ascensão e manutenção do poder – substratos estes indutores para discussões mais 

universais, introduzidas por protagonistas femininas. Eivado pelo cunho religioso e pela 

instauração do poder no contexto da colonização, Desmundo reporta-se a importantes 

questões étnicas, sob o foco do olhar subjetivo da protagonista - mulher, pobre, 

migrante. Já em O retrato do rei, estes conflitos se estendem a uma esfera de poder mais 

ampla, política-religiosa. 

Para dar maior pujança à história, os fatos documentados passam a ser 

“complementados”, livremente inspirados pela apreensão que a autora desenvolve do 

contexto social. É dessa forma que a ficção funde-se à história, concedendo-lhe maior 

liberdade. O enredo passa, então, a ser desenvolvido através da capacidade de 

elaboração das personagens; podem ser baseadas em resquícios da personalidade do 

autor, pessoas reais, figuras históricas, outros personagens, ou qualquer outra estratégia. 

E se no final das contas, surgem outras personagens, moldadas pelo contexto da obra, 

isto não interferirá em sua veracidade. No curso desta estratégia as personagens 

encontram-se no limiar entre a reprodução do real e a invenção – ambas nem sempre 

retratos fieis dos acontecimentos. Ao se levar em conta a coexistência (e a correlação) 

destas duas alternativas, as personagens (re)criadas tornam-se, em última instância, 

singulares. 

Construído de forma romanesca, Desmundo (MIRANDA, 2008) desenvolve-se a 

partir de um documento oficial – uma carta do padre Manuel da Nóbrega ao rei de 

Portugal datada de 1552 solicitando que se enviassem mulheres ao Brasil. Normalmente 

órfãs e desprovidas, estas mulheres serviriam ao propósito de casar com os colonos e 

assim, tanto “moralizar” os costumes corrente quanto estabelecer certo controle sobre a 

população já existente. Utilizar o excerto da carta do Padre Manoel da Nóbrega significa 

não somente situar historicamente o romance, mas também estabelecer uma relação 

dialógica no enunciado narrativo (ZORZO, 2014, p.14). Desenvolvendo-se a partir de 

uma simples missiva, o livro descortina aspectos do Brasil colonial, tendo como 
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referência as vivências assimiladas por uma das órfãs supostamente requisitadas na 

carta (Oribela), assumindo o formato de um diário íntimo. 

Já O retrato do rei (MIRANDA, 2001) relata outro episódio pouco conhecido da 

história do Brasil Colônia: a Guerra dos Emboabas, conflito de natureza econômica e 

social desencadeado por ocasião das descobertas auríferas. Retrata a luta pelas minas de 

ouro no Brasil, as articulações políticas que visavam assegurar o domínio sobre extração 

mineradora e o projeto expansionista do território colonial. O evento confrontou 

paulistas – bandeirantes ou ex-bandeirantes habitantes da Vila de São Paulo de 

Piratininga e descobridores das minas de ouro – e forasteiros – todos os demais que 

disputavam os direitos à exploração aurífera, a quem se alcunhou chamar “emboabas” 

(AMARAL, 2014). Neste contexto, temos como fio condutor do enredo uma pintura 

representando a efígie do rei de Portugal (BATONI, 1707) e a disputa por esta Ao 

assemelhar-se ao que representa, este signo reproduz seu significado (EAGLETON, 

2003), isto é, a legitimação do poder e autoridade real, estendendo o domínio real sobre 

as terras e riquezas conquistadas. Por este símbolo movem-se e pelejam as personagens 

em uma trama intrinsecamente ligada à tecedura socioeconômica e às questões políticas 

da época. 

Neste contexto, Ana Miranda promove encontros entre personagens reais e 

ficcionais. 

Em Desmundo, temos primeiramente, Oribela, uma adolescente de 15 anos 

deportada para cumprir funções políticas, que se torna porta-voz do intercâmbio de 

costumes, do estranhamento e da interação cultural promovida na nova terra. Apesar de 

Oribela não ser uma personagem documentada, a prática de degredo para a efetivação 

do processo colonizatório e a menção de certas autoridades da época constituem fontes 

históricas. Oribela, representa assim, a história de muitas mulheres que eventualmente 

passaram (ou ainda passam) por circunstâncias semelhantes. 

Retrato de uma época em que o Estado estendia-se seus poderes ao gerenciamento 

de seus pobres e órfãos, Oribela abre a discussão para a condição das mulheres – 

simultaneamente dominadora e dominada – ao apresentar-nos as diferenças tipológicas 

existentes dentro do universo feminino (JABOUR, 2006). 

Oribela nasce a partir da costura de uma variada gama de linguagens – sua 

narração alterna características de escrita convencional, oralidade e fluxo de 
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pensamento assim como o uso de desenhos e expressões diversas (castelhanas, lusitanas 

e indígenas). Além de transitar pela diversidade idiomática e narrativa, a personagem 

desvela-se através de desenhos. Estes, por sua vez, buscam representar “a função da 

figura feminina nos primeiros anos de colonização do país, a religiosidade, o sexo, a 

terra” (GUEDES, 2008, p. 159). 

Porta-voz da diversidade feminina, é através dela que a complexa e ambígua 

posição do papel da mulher passa a ser discutida. Ela é a órfã padecente de violência 

doméstica, a leiga enclausurada atrás dos muros do convento, a mulher sem direitos 

deportada e leiloada em terra estranha, a esposa inconformada, mas também a rebelde, a 

inconformada, a dona de seu destino. Opressora ao representar o colonizador português 

no exercício de seu domínio sobre os naturais da terra e oprimida enquanto mulher em 

uma sociedade patriarcal. Por meio dela são introduzidos outros tipos: a ex-freira sábia e 

pecadora, bruxa, a lésbica, a musicista alienada, a submissa do patriarcado, a índia 

cativa... 

Os discursos ex-cêntricos presentes em Desmundo são muitos. Há o 
discurso da mulher oprimida pela sociedade patriarcal. A mulher órfã, 
destinada ao casamento e à procriação, porém com desejos, com 
sonhos, mas constantemente reprimida. Essa mulher é representada 
por Oribela. Há também os ex-cêntricos indígenas, exterminados, 
escravizados pelo europeu que se autodenominou dono desse novo 
mundo. Há o próprio europeu animalizado em um mundo 
desconhecido, em um mundo hostil e bárbaro. Estes são os principais, 
todos retratados no romance e no filme. Porém, há ainda o discurso de 
uma mulher que se destacou no século XVI (ZORZO, 2014, p. 19). 

 
É importante ter em conta que estas personagens, além de revelarem 

desdobramentos da vida feminina, reportam importantes referências do domínio 

público, sejam intertextuais ou em sobreposições de personas reais, documentadas pela 

história. Temos por exemplo, a figura da Velha – mulher mais experiente e culta, 

condenada pela família à função religiosa e ao desterro devido aos amores proibidos – 

referência intertextual a Sóror Mariana Alcoforado, autora de Cartas Portuguesas 

(ALCOFORADO, 2008). Ou D. Brites, que foi esposa de Duarte Coelho Pereira, 

primeiro donatário da capitania de Pernambuco e não apenas acompanhou a vida social, 

política e econômica desta como a governou (por ocasião da morte do marido e do 

filho), sendo reconhecida como a “mãe dos pernambucanos” (ZORZO, 2014). Outras 

personagens periféricas, como D. Bernardina, D. Urraca e Temericô, remetem a figuras 

femininas discriminadas e que sofrem violência por suas posturas, classe social e, etnia 
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– a primeira por gostar de outras mulheres, a segunda por ser filha de judeus e a terceira 

por ser índia. 

Por sua vez, em O retrato do rei temos a figura da protagonista, D. Mariana de 

Lancastre, síntese de variados perfis femininos, criada a partir de um compêndio de 

lendas e fatos narrados pela historiografia portuguesa (CAMPELO, 2002; SANTOS, 

2011; VERÍSSIMO, 2008), recortados e condensados sob uma só pessoa. Talvez a mais 

famosa tenha sido a Condessa da Calheta e Capitoa da capitania do Funchal (capital da 

Ilha da Madeira), D. Mariana de Lancastre. Pertencente à nobreza e casada com um 

nobre (D. João Rodrigues de Vasconcelos), esta personagem histórica ajudou a 

combater os castelhanos arregimentando armas e munição entre o povo, participando 

ativamente do processo de restauração da soberania portuguesa promovida pelo rei D. 

João IV. Muitas de suas características são assimiladas e reconstituídas na personagem 

ficcional, a qual assume a bem-sucedida interseção entre as diversas significações 

simbólicas oriundas do referencial histórico e a criação ficcional, adequando-se ao 

contexto do evento narrado. 

 De fato, em meio a escaramuças e cenas de guerra, em um mundo 

predominantemente varonil, a protagonista, D. Mariana de Lancastre nos proporciona 

refletir questões relativas à submissão e emancipação femininas. É através dela que Ana 

Miranda leva-nos a perceber a possibilidade de perfis femininos outros, diferentes 

daqueles comumente apresentados. Pois 

[...] a introdução de uma personagem com o perfil de Mariana em 
meio à luta pelo ouro desperta alguns questionamentos, como a 
situação da mulher do início do século XVIII, como sobreviviam as 
que não tinham a proteção financeira e/ou familiar? Como 
sobreviviam em meio às minas de ouro e aos homens loucos pela sua 
posse - do ouro e da mulher? A desventura de Mariana deixa 
questionamentos no ar, afinal, as versões oficiais não estão 
preocupadas em investigar coisas como essas, mas em apresentar os 
fatos, aqueles que tiveram “real” importância para a História, (...) qual 
a atuação das muitas Marianas – em todos os possíveis perfis 
femininos da época – na Guerra dos Emboabas? Podiam lutar com 
seus pais, irmãos, maridos e filhos, ou eram “obrigadas” a esperar em 
casa pelo ente masculino (ou apenas o seu corpo ensanguentado)? 
Podiam amar livremente ou se sujeitavam às regras sociais abrindo 
mão de seus sonhos e desejos? Quantas morreram nas chacinas 
promovidas por paulistas e emboabas? Quantas foram abusadas 
sexualmente? Quantas mataram e se mataram (como Mariana) por 
causa do desespero, da desilusão, da solidão? (SANTOS, 2011, p. 11-
12). 
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De fato, há em O retrato o rei uma grande riqueza de detalhes que correspondem 

a rigorosos registros históricos. Assim, grande parte das personagens cultivadas no 

enredo – como os irmãos Valentim e Hierônimo (Jerônimo) Pedrosa, Borba Gato, Bento 

do Amaral, Frei Francisco, Manuel Viana, Pedro Raposo e D. Fernando de Lancastre –, 

correspondem ao registro documental. Suas atuações são pautadas em situações reais 

apresentadas como substrato para o desenvolvimento da narrativa. Por isso, mesmo 

quando eivadas por toques de fantasia ou simbolismos, mesclando realidade e lendas, 

elas não perdem seu teor histórico. 

Por outro lado, há também personagens baseadas em referências históricas 

diversas. O pai de D. Mariana de Lancastre, D. Afonso de Lancastre, por exemplo, 

herda o nome e as características de diversas personalidades homônimas de importância 

na história de Portugal (CUNHA, 1990; SOUSA, 1948; D´ÁVILA, 2015). Por sua vez, 

sua suposta nova mulher no Brasil, Maria da Luz, sob alguns aspectos, apresenta-se 

livremente inspirada em Chica da Silva, ex-escrava que se tornou importante figura 

local ao viver um romance com o contratador de diamantes (FURTADO, 2003). 

Esse movimento entre diversas intertextualidades, de encontro e desencontro de 

personagens fictícias e históricas, propicia a conjunção adequada entre veracidade e 

razoabilidade no questionamento do contexto instituído: 

[...] um universo do possível, no qual se descortinam novas 
possibilidades. Este espaço aberto que é o romance para contar 
histórias e histórias com a memória da história é o espaço para o 
escritor tornar ficcional o que pode ser matéria de ficção e relatar com 
fidelidade os fatos conhecidos ou já canonizados pelo discurso da 
história (MORAES, 2003, p. 27). 
 

Essa polifonia de vozes, de várias citações e referências constitui, portanto, o 

espectro da intertextualidade que é uma das tendências mais marcantes destas obras e 

implica na terceira consideração aqui levantada: a condução do enredo balizado por 

diálogos interdisciplinares e intermidiáticos. 

Dentro desta perspectiva, tanto Desmundo quanto O retrato do rei constituem 

propostas de um novo olhar sobre a história, tendo como condutores personagens 

viáveis (não necessariamente registradas pela história oficial), cuja complexidade e 

relações no contexto narrado tornam-nas interlocutoras de novas ideias, de fortes 

questionamentos. 
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Assim, Desmundo é um relato sobre a condição feminina no século XVI e a 

natureza selvagem – das paixões humanas e de um novo mundo (territorial e conceitual) 

a ser conquistado. Por sua vez, O retrato do rei aborda os conflitos de dominação e 

poder de forma mais explícita (seu foco aparente é a guerra dos emboabas) sem deixar 

de discutir a questão feminina no século XVIII. 

 

Considerações finais  

   

Tanto Desmundo quanto O retrato do rei são construídos a partir de intertextos. 

Em diversos planos e apreensões da realidade (e através de diferentes olhares), estes 

livros são construções que unem, além da escrita (documentada ou ficcional), a 

materialidade de outras mídias (como desenhos ou pintura). Deles fazem parte um 

extenso estudo bibliográfico e a constante intervenção de elementos históricos 

intermidiáticos, a expensas de fontes primárias, como a carta do Padre Manoel da 

Nóbrega ao rei de Portugal (NÓBREGA, 1988) e a pintura de D. João IV (BATONI, 

1707). 

Este movimento intertextual envolvendo diversos segmentos – como pintura, 

história e literatura –, configurar-se-á no surgimento de um protagonista indireto que 

desencadeará todo fluxo de ações para (re)contar um determinado acontecimento 

escolhido. Tanto as personagens de Desmundo quanto de O retrato do rei são 

construções híbridas e ambíguas, apresentando aspectos de intermidialidade em 

variados graus – seja na convergência de mídias ou em subsídios de interfaces entre 

várias áreas, artes e/ou suportes. Sob esse aspecto, elas nos propiciam outros olhares, 

novas formas de representar o mundo, possibilitando-nos “vislumbrar poéticas 

semelhantes em culturas díspares, ou buscar convergências entre [diferentes] 

transposições” (LIMA, 2013, p. 185). 

Este processo de elaboração tece uma arquitetura discursiva que ultrapassa o 

simples relato da história, englobando uma miríade de substratos subjetivos, 

interdisciplinares e suplementares. Por isso, a construção das personagens femininas 

centrais reporta questões estruturais, socioculturais. Sua composição mescla aspectos 

ficcionais e de domínio público proporcionando reflexões sobre a condição do feminino. 
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Elas oferecem novas leituras do cotidiano, promovendo releituras e reescrituras 

(EAGLETON, 2003) do contexto. 

Enfim, assim concebida, a revisitação do passado é válida à medida que abre 

espaço à reflexão e proporciona abertura de caminhos para a transformação do presente. 

Do mesmo modo, a leitura (e compreensão) de uma obra dependerá do leitor, do 

contexto histórico, dos paradigmas e das demandas sociais vigentes (RIBAS; PONTES, 

2013). 
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Resumo: Este trabalho estuda a crônica “Macobeba pré-histórico”, que faz parte de uma 
série de 81 textos de Graciliano Ramos reunidos no livro Garranchos, organizado por 
Thiago Mio Salla, em 2012. Serão discutidos aspectos satíricos do universo político 
nordestino, mais especificamente o autoritarismo dos representantes locais que recebem 
a alcunha de coroneis. A concepção irônica, com o foco em O demônio da teoria 
(2010), de Antoine Compagnon, sobre os gêneros, estendendo-se à crônica, nos serve de 
instrumento para a discussão teórico-literária que motivou a escolha de “Macobeba pré-
histórico”, devido à proximidade de seu discurso com os temas urgentes de hoje: 
intransigência no exercício do poder, manipulação da informação e desigualdade social. 
 
Palavras-chave: Literatura. Garranchos. Macobeba. Graciliano Ramos. Teoria. 
 
 

Era um animal estranho, parecia um potro, mas 
era outra coisa, dois fundidos num só, indistintos 
[...] As quimeras são raras e os pastores nas 
montanhas as veem como portadoras de mau 
agouro (CARVALHO, 2009, p. 160-161). 
 
 
 

Introdução 

 

Ao escolhermos a crônica “Macobeba pré-histórico”, que faz parte dos 81 textos 

reunidos no livro Garranchos por Thiago Mio Salla (2012), objetivamos ressaltar o 

valor alegórico que uma figura quimérica pode suscitar no texto literário. Segundo o 

Caldas Aulete: Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, a quimera é um 

“animal fabuloso formado de partes e membros de diferentes animais. Composições 

absurdas, monstruosas, compostas de elementos disparatados ou incongruentes. Ideia ou 

imagem vã, fantástica ou sem realidade possível” (AULETE, 1970, p. 3030-3031). A 

“criação” fantasiosa fadada à alegoria encerraria também, em seu viés metonímico, um 

efeito figurativo, pois descreve os hábitos de uma personagem multifacetada, 

proporcionando, no fazer literário de Graciliano Ramos, uma abertura polissêmica que 

leva seu discurso a criticar os governantes do país e as turbulências políticas 

“horrorosas” de tortura e alienação. 
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Macobeba veio a público em texto escrito no jornal popular A província, em 1929, 

para só posteriormente marcar presença nas rodas de “contações” de lendas e 

assombrações do interior do Brasil. Compuseram o imaginário coletivo as peripécias 

deste ser, que provocava o medo nas crianças, que acreditavam ser Macobeba um tipo 

de bicho-papão. Por outro viés, o monstro acendia a antipatia dos “coronéis” e políticos 

locais, pois alegorizava os “mandões” que se valiam do poder para enriquecer ainda 

mais às custas do povo. 

Assim, neste trabalho, nos debruçaremos sobre a crônica “Macobeba pré-

histórico” (2012), esmiuçando as formas como Ramos se apodera do mito medonho 

engendrado por Júlio Belo e o torna um artefato literário que faz chegar ao público 

leitor os ecos de denúncia da opressão política e social, em meio ao contexto da ditadura 

de plantão, à época em que foi concebido. 

Inicialmente, faremos uma breve síntese acerca do momento em que a crônica 

vem a público (o nascimento do “coisa ruim”) e a sua recepção por parte dos 

vanguardistas. É um momento importante, especialmente quando a figura medonha 

extravasa a paisagem cultural nordestina e chega ao conhecimento de Mário de 

Andrade. 

Na sequência, atentaremos para as referências intertextuais com obra Os Lusíadas, 

de Luís Vaz de Camões, bem como ao viés alegórico da cosmovisão carnavalesca, no 

intuito de desconstruir o discurso político dominante e seus dispositivos de controle, que 

fazem da eleição um espetáculo de engodo. Por fim, destacamos a tensão entre a figura 

quimérica do folclore europeu, feita de partes de animais que existem na natureza, com 

o monstro nacional Macobeba, construída com os fragmentos, ou ruínas, de outros entes 

já reconfigurados anteriormente pelos discursos tradicionais. 

 
O nascimento 

 

Macobeba é uma figura mitológica inventada por Júlio Belo, para o jornal A 

província, em 1929. Sua criação passou a fazer parte do imaginário popular nordestino e 

reza a lenda que esse monstro pertence à família do Curupira, do Caipora, do Saci-

Pererê, do Nego-d’água, do Mapinguari, enfim, personagens do folclore brasileiro. Mas 

em verdade Macobeba é filho legítimo da imaginação, composto de partes diversas de 

animas: uma quimera criada pela imaginação. Essa figura sobrenatural possibilitou uma 
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variedade de versões e modos de “contações” de histórias que permeavam a imaginação 

sertaneja e davam vasão à fantasia. E é aí que Graciliano Ramos, aproveitando-se da 

cultura popular como fizera recorrentemente na sua trajetória poética, apropria-se do 

monstro medonho a fim de compor a crônica “Macobeba pré-histórico”, para o Jornal 

de Alagoas em 1930, fazendo do horrendo ser um instrumento de atuação intelectual, 

provocando comentários até de Mário de Andrade. Em descrição: 

[...] carrega sempre uma vassoura de fios duros maravilhosamente 
inútil. Não serve-se dela pra nada. [...] Muito provavelmente essa 
vassoura é uma reminiscência daquelas bruxas que montavam cabos 
da tal, quando partiam pras cavalhadas do Sabá. Porém a grandeza do 
Macobeba está em trazer uma vassoura inteira e não se servir dela pra 
nada. Nisso reside a simpatia do grande monstro (ANDRADE, 1943, 
p. 97). 
 

A crônica “Macobeba pré-histórico” suscitou a crítica da vanguarda modernista e 

nos chamou atenção, também agora, por ser uma narrativa eivada de ironia e de 

protesto, em que Ramos discorre acerca dos hábitos e costumes das representações 

políticas, e parece-nos que não mudou tanto assim. A chave alegórica, subliminarmente 

direcionada ao senador José Fernandes Barros Lima, toma como motivo o ser 

caricatural, mistura de vários outros seres, como recurso figurativo de caráter híbrido 

das estruturas de poder sob as formas que, conforme postulará Richard Johnson formais 

(2004, p. 29), “subjetivamente ocupamos na linguagem: os signos, as ideologias, os 

discursos, os mitos”. São estruturas que, de certo modo, também “têm apontado para as 

regularidades” (JOHNSON, 2004, p. 29) mas, para nós, acima de tudo, esses enunciados 

demonstram irregularidades em relação aos mesmos princípios de organização dos 

dispositivos de controle, dominação e espetáculo político. Segundo o narrador de 

“Macobeba pré-histórico”, criado por Ramos sob a alcunha de Lúcio Guedes, o monstro 

precisou de um paraíso para se desenvolver: 

Antigamente Alagoas era um paraíso – a desordem, a confusão, o 
caos, todas as desgraças em fúria contra o pobre bicho desengonçado 
que penosamente começava a levantar a espinha e a caminhar, sem 
motivo aceitável, sobre as patas traseiras. Não era um paraíso cômodo, 
mas afinal era um paraíso como outro qualquer (RAMOS, 2012, p. 
99). 
 

É nesse lugar paradisíaco, porque conturbado, historicamente conhecido por 

confrontos ideológicos, políticos e negligencias do governo, que a personagem 

quimérica Macobeba se cria, lugar em que: 
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Os bípedes alagoanos matavam-se inocentemente, na boa lei natural, 
e, como todos os bens pertenciam aos coronéis, a noção de roubo 
ainda não tinha aparecido. Circulava regularmente dinheiro falso. E 
essa coisa de tomar à força as mulheres e as filhas dos outros estava 
nos hábitos de quase todos os antigos mandões. Não havia castigo, 
nem aqui nem no inferno, por que [...] ninguém conhecia o código. 
(RAMOS, 2012, p. 99). 
 

Assim, o rebaixamento abalizado pela comicidade do enunciado satírico conjuga 

elementos arcaicos do primitivismo histórico realçados pelo uso da força de quem 

detém o poder em uma “certa” sociedade, a saber: os “coronéis” e seus “capangas”. Pois 

se passava naturalmente naquele tempo, e ninguém tinha conhecimento acerca da 

própria alienação a que estavam sujeitos. O cidadão sertanejo não conhecia as 

ideologias dos discursos dominantes, tampouco sabia de outra vida que não fosse 

parecida com a sua, o sofrimento naturalizou-se. 

 Por isso, Graciliano Ramos recorreu ao simbólico, aos códigos convencionais da 

língua corrente oral, para captar elementos da “suposta” realidade sertaneja, codificá-lo 

para a linguagem da letra grafada, para então posteriormente ser lido como ficção, e ao 

mesmo tempo como denúncia política. Enfim, sua atuação intelectual revelou-se 

trabalho estético de viés realístico, porque, no meio do caminho lacunas foram criadas, 

outras foram mantidas, homem e discurso configuraram o mosaico quimérico, vivendo 

conjuntamente em prol da estrutura carnavalizada da crônica “Macobeba pré-histórico” 

em 1930. 

 
A deformação 

 
Inicialmente na língua do povo Macobeba era uma figura pacata, um homem 

como outros. Consideravam-no uma espécie de bom convívio social, amigo de todo 

mundo, pau para toda obra. Mas, ao ganhar a eleição, começou a deformação: “Ora no 

meio dessa balbúrdia de pecados (é que) surgiu (esse) indivíduo animoso, resolvido a 

escangalhar tudo” (RAMOS, 2012, p. 100). 

O recurso narrativo de desconstrução reforça no texto seu viés crítico pelo recurso 

da paráfrase com a obra camoniana, Os Lusíadas, conforme o enunciado: “E, para 

descrever Macobeba, recorri ao Camões: furtei uns pedaços (mesmo) do gigante 

Adamastor” (RAMOS, 2012, p. 100). Essa relação intertextual permite ao leitor de 

Ramos um novo olhar para o horrendo, uma reconfiguração, não só estética, mas 
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também política, conforme a descrição em paráfrase com o texto do escritor português: 

“rosto carregado e barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má, e a 

cor terrena e pálida, cheios de terra [(isto é exagero)] e crespos os cabelos, a boca negra, 

os dentes [...]” (RAMOS, 2012, p. 100). 

A estratégia de composição textual provocaria a revisão de “certas” abordagens 

poéticas ditas tradicionais, em detrimento de uma literatura em transformação, 

fragmentada, multiforme, mas acima de tudo consciente da importância do 

posicionamento político, por meio do que Antoine Compagnon referirá como: 

“convenções que constituem o repertório (e que) são reorganizadas pelo texto” 

(COMPAGNON, 2010, p. 150). 

O mito horroroso pode ser lido como alegoria da luta do povo contra a opressão 

política dos coronéis que já então reinavam no nordeste brasileiro, ou como uma reação 

aos dispositivos de controle dos veículos de informação. Para Luzia dos Santos, em seu 

“Quadro de mitopoética”, Macobeba transitaria entre: 

[...] os sertões vitimados pela presença constante da exploração do 
trabalho e da agregação de riquezas, levando o homem a se desagregar 
do estado natural ao ser submetido ao poder da colonização. Além das 
questões sociais impressas, emerge o contexto mítico-folclórico, 
reunindo lendas, mitos e crenças do homem nativo, ao desencadear a 
luta entre sua identidade e a resistência ao poder econômico (2008, p. 
1). 
 

Se por um lado Macobeba suscita o sentido de anomia causado pelo ser 

antropomórfico – amálgama animalesca –, por outro lado, a forma do discurso híbrido 

que é o texto cronístico se refletirá, no tecido discursivo, em proporções de 

metalinguagem estruturadas sobre os moldes fabulares de “contação” de histórias típicas 

do nordeste brasileiro; do cancioneiro popular, da literatura de cordel, dos teatrinhos 

itinerantes. 

Vale ressaltar que esse mito Pernambucano chegou até a fazer parte do carnaval 

do Rio de Janeiro em 1981, tomando contornos de ser antropofágico. O samba enredo 

da Unidos da Tijuca evidenciava uma epopeia com elementos modernistas no intuito de 

reforçar o sentido sério-cômico, com o título “Macobeba – O que dá pra rir dá pra 

chorar”, composto por Celso Trindade e companhia. Assim, reforçavam-se os matizes 

da carnavalização, isto é, o modo satírico e desmascarador com que a figura lendária 

passou a permear a cultura popular, principalmente no norte e nordeste do Brasil. 
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O monstro (de) monstrado 

 

O mito caricatural Macobeba foi também personagem vilão no romance escrito 

por Manuel Cavalcanti Proença, bem depois de Graciliano Ramos escrever a seu texto 

alegórico, quando o “bicho medonho” atinge os leitores de jornais. O Manuscrito 

Holandês ou a peleja do caboclo Mitavaí com o Monstro Macobeba (1959) é uma 

história criada por Cavalcanti na qual o protagonista é o herói Mitavaí. Errando por aí, o 

desbravador do sertão quer matar “o coisa ruim”, exterminar o vivente deformado do 

nordeste brasileiro. 

De acordo com Carla Oliveira e Júlia Costa (2015, p. 88), acerca da 

desumanização e da história social representada pela quimera no romance O filho da 

mãe (2009), de Bernardo Carvalho “o contexto histórico dos conflitos serve de pano de 

fundo para crises existenciais vividas” e reconfiguradas no plano enunciativo. Logo, 

esse tipo de apropriação poética possui um caráter “histórico-político expresso no texto, 

pelos quais suas representações são reconhecidas a partir de ressonâncias ideológicas 

proporcionadas por elementos plurissignificativos” (COSTA; OLIVEIRA, 2015, p. 88). 

Dessa maneira, o texto de “Macobeba pré-histórico” revela-se uma história cujo 

arcabouço contextual refere-se a uma sociedade na qual o sertanejo é levado a uma 

espécie de desumanização pela fome, pela sede, e devido ao esquecimento pelos 

governantes do país. Mas vale ressaltar que, na crônica de Ramos, as aventuras em que 

o ser multiforme marca presença só vieram reforçar o enfoque acerca de um período 

conturbado ditatorial que se prolongavam até a segunda metade do século XX, levando 

o povo à alienação e reprodução das mesmas atitudes nas eleições (o voto) em 

manutenção da ordem dos “coronéis”, por meio daquilo que se convencionou chamar 

em gíria política de “currais eleitorais”. Mas esse monstro estereotipado atravessa os 

tempos disseminando – pelo discurso – a semente do autoritarismo pois, de acordo com 

Carvalho, “quando esses animais não morrem ao nascer, os próprios camponeses se 

encarregam de lhes dar um fim” (2009, p. 160-161). 

Nesse sentido, o mito devastador é escrito com elementos da literatura típica de 

cordel, perpetuado pela boca do povo. Através de trechos narrativos compostos por 
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traços de oralidade, Macobeba cresceu e ficou conhecido como um ente fantástico 

amedrontador. Segundo Santos: 

O monstro Macobeba é resgatado da esfera das crenças populares, 
ainda que não seja esse o ponto fulcral da narrativa. Há uma 
transposição de significados no decorrer de sua linha biográfica, que o 
entrelaça ora aos valores sociais e econômicos da região do sertão, 
como explorador, ora ligado mais fortemente às linhas oriundas da 
oralidade, em que sua presença é marcada pela constante do assombro, 
pelo poder de sugar as águas e provocar mortes (RAMOS, 2008, p. 3). 
 

Consideramos, assim, o sentimento de inadequação de uma figura quimérica 

inventada nos trópicos como recurso alegórico de reprodução do discurso de poder ou 

representação da diferença. Essa ideia é sustentada na concepção de Roland Barthes, 

para quem “em (que) cada signo dorme um monstro: um estereótipo” (BARTHES, 

2007, p. 56). E, concluímos que o texto cronístico de Graciliano Ramos, “Macobeba 

pré-histórico”, vem ironizar o homem esteriotipado, cuja história poderá ser lida 

intertextualmente ao “Emílio”, homem natural de Rousseau, que nasce bom e deforma-

se com o tempo; ou, por meio do jogo semiótico com o Gênesis, o livro do antigo 

testamento; podendo até dialogar com Macunaíma, mas isso não importa: o que serve a 

Lúcio Guedes, narrador de Ramos, é que no início era o homem, e o homem se 

transformou definitivamente em Macobeba. 

 

Considerações finais 

 

Ao escolhermos o monstro fragmentário do imaginário nordestino, para nossa 

análise teórico-literária, buscamos o enfoque multifocal que incide sobre o texto 

cronístico “Macobeba pré-histórico”, como forma de atuação intelectual do alagoano 

Graciliano Ramos. Ilustramos a nossa abordagem comparando o percurso do ser 

alegórico Macobeba, a partir da criação de Júlio Belo (1929), para só então abordarmos 

a apropriação poética do mito por parte de Ramos, e sua consequente publicação para o 

jornal A província, em 1929. Passamos também pelo texto Mario de Andrade (1943), 

acerca da epopeia fantástica escrita por Manuel Cavalcanti sobre as peripécias do herói 

Mitavaí, e paramos em Bernardo Carvalho, cuja aberração quimérica em meio à guerra 

entre Russos e Chechenos vem representar o hibridismo sociocultural e histórico da pós-

modernidade. 
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Mas não só isso, além da alegoria – tipicamente presente em narrativas de viés 

satírico – enfatizamos o olhar multimodal do discurso fabular. Acentuamos suas 

estratégias metonímicas, que conforme dirá Luzia Santos (2008, p. 10) apontam “em 

direção ao homem do sertão, transeunte entre as demandas fronteiriças”, resgatando na 

diegese o horrendo sob o “arcabouço fabulário indígena e popular; outra, mais tênue, 

mas não menos importante, na proposição de uma linha de pensamento que se acerca de 

matizes críticos, entrincheirados nos vales do capital frente à cultura primitiva” 

(SANTOS, 2008, p. 10). 

Assim, a obscura criatura do texto de Ramos serviu-nos instrumento para a 

discussão teórico-literária que motivou a escolha de “Macobeba pré-histórico” (2012). 

A proximidade de seu discurso polissêmico com os temas urgentes de hoje veio ao 

encontro da nossa abordagem: abusos no exercício do poder, manipulação da 

informação e desigualdade social, enfim, o lado imundo dos fatos transfigurados pela 

ficção. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é discutir as concepções de sujeito e narrador tais 
como se apresentam nas obras Aparição e Nítido nulo, de Vergílio Ferreira, e em Um 
homem: Klaus Klump, de Gonçalo M. Tavares. Os dois primeiros possuem narradores 
autodiegéticos e caracterizam-se pela vertente reflexiva fundamentada em uma filosofia 
da subjetividade. No romance de Gonçalo M. Tavares, porém, o narrador é 
heterodiegético e suas intervenções contribuem para intensificar o tom indagativo e 
filosófico da narrativa. Ambos os autores desenvolvem, nestes romances, uma 
linguagem ficcional que se caracteriza pelo afastamento da linguagem comum e pela 
ambiguidade, abrindo-se a novas possibilidades de sentido. Serão enfatizadas estas 
diferenças entre os romances propostos a partir do estudo das categorias narrativas, 
focando na questão existencial contida em cada uma das composições, com base em 
pressupostos filosóficos. 
 
Palavras-chave: Existencialismo. Narrador. Autor. Vergílio Ferreira. Gonçalo M. 
Tavares. 
 
 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar os tipos de narrador em Aparição e 

Nítido nulo, romances de Vergílio Ferreira, e Um homem: Klaus Klump, de Gonçalo M. 

Tavares, sob a perspectiva da temática existencialista do filósofo Jean-Paul Sartre. Para 

tanto, faz-se mister entender o existencialismo sartreano como doutrina que pensa o 

indivíduo claramente definido, a partir de sua existência cotidiana. 

O existencialismo é uma corrente filosófica iniciada por Kierkegaard e 

desenvolvida por Heiddeger, Sartre, entre outros. Aqui, será posto em questão o 

existencialismo de Sartre, a vertente filosófica de suma importância do pensamento 

francês, cujo apogeu foi na década de 50, no contexto do pós-guerra, tendo grande 

influência não só na filosofia, mas também na literatura. Essa vertente é pautada na 

concepção de que o homem é o ser cuja existência precede a essência, isto é, o homem 

existe sem que seu ser seja predefinido. Os modos de subjetivação dos romances aqui 

trabalhados serão analisados sob este prisma. 

Aparição, Nítido nulo e Um homem: Klaus Klump são considerados romances-

reflexão pelo fato de as narrativas constituírem-se como espaço de pensamento, 
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reivindicando para a literatura um lugar antes atribuído somente à filosofia. A respeito 

dessa migração, Jacinto do Prado Coelho endossa a afirmação de Georges Jean sobre a 

transformação do romance em profundidade, que, segundo Jean, trata-se de uma 

primeira decisiva mutação para outra coisa que já não é o romance no sentido que já 

entendemos. 

A temática vergiliana é o mistério do ser, numa incansável busca pelo sentido da 

existência humana. A narrativa de Gonçalo M. Tavares prossegue nessas questões — 

embora transpostas em cenários urbanos e contemporâneos —, relacionadas à guerra, à 

condição humana, ao existencialismo, ao corpo, entre outros pontos. 

Aparição é um romance que apresenta e discute a condição do homem, a 

subjetividade deste e os questionamentos interiores sobre vida e morte. Nele, as 

personagens se debruçam sobre questões essenciais à existência, às diferentes formas de 

estar na vida e no mundo, ao aceitamento da morte como limite da vida humana e à 

solidão enquanto condição existencial intrínseca ao homem desse narrador. 

A obra possui um narrador autodiegético – ou seja, uma entidade responsável por 

uma situação narrativa específica: aquela em que o narrador relata suas próprias 

experiências como personagem central da história –, resultando, portanto, numa 

aproximação entre autor empírico, a entidade ficcional existente no âmbito de um 

determinado texto literário, e autor textual, o escritor, de fato. Dividida em três partes – 

prólogo, romance e epílogo –, a narrativa compreende dois planos: passado e presente. 

Assim, a função do narrador é analisar o próprio passado, na busca por razões e 

justificativas para o seu fracasso, enquanto personagem. 

A narração de primeira pessoa, retrospectiva, é vista e filtrada do presente do 

narrador, discernindo-se formalmente do presente do narrador: “Sento-me aqui nesta 

sala vazia e relembrou. Uma lua quente de verão entra pela varanda, ilumina uma jarra 

de flores sobre a mesa” (FERREIRA, 1971, p. 9). Neste romance, o início e o fim estão 

situados especificamente na zona do presente contínuo do narrador e são marcados por 

caracteres gráficos diferentes dos da retrospecção. Entretanto, a despeito dessa 

delimitação, a narração não é linear, mas entremeada por diversas interrupções de 

reflexões e de acontecimentos passados, envolvidos pela experiência atual do narrador. 
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O narrador-protagonista, professor do Liceu, muda-se para Évora, uma cidade do 

interior de Portugal, e lá começa a lecionar. Enlutado, em conflito, tentando se 

restabelecer após a morte do pai, ele reflete a respeito de si mesmo, da morte e da vida: 

Tento, há quantos anos, vencer a dureza dos dias, das ideias 
solidificadas, a espessura dos hábitos, que me constrange e tranquiliza. 
Tento descobrir a face última das coisas e ler aí a minha verdade 
perfeita (FERREIRA, 2014, p. 9). 
 
Mais real do que nascer era o morrer. Porque quem nasce é ainda 
nada. Mas quem morre é o universo, é a pura necessidade de ser 
(FERREIRA, 2014, p. 58). 
 

Para Alberto, o homem torna-se grande à medida que toma conhecimento de sua 

condição, sem temer essa lucidez: 

E, todavia, sei-o hoje, só há um problema para a vida, que é o de 
saber, saber a minha condição, e de restaurar a partir daí a plenitude e 
a autenticidade de tudo – da alegria, do heroísmo, da amargura, de 
cada gesto (FERREIRA, 2014, p. 10). 
 
Um homem só é perfeito, só se realiza até aos seus limites, depois de a 
morte o não poder surpreender. Não porque a tivesse decorado como 
um gato-pingado, mas por tê-la incorporado na plenitude da vida 
(FERREIRA, 2014, p. 58). 
 

Diante disto, começa a tornar-se claro o propósito do título: “se tu viesses, 

imagem da minha condição... Se aparecesses...”. A aparição, então, revela-se como uma 

manifestação do homem a si mesmo. Alberto, por meio de suas reflexões, discussões 

filosóficas e experiências, faz-se visível a si próprio: “sinto, sinto nas vísceras a 

aparição fantástica das coisas, das ideias, de mim” (FERREIRA, 2014, p. 14). 

O conhecimento e a aceitação da condição humana constituem ao homem a noção 

de sua responsabilidade e o preparo para assumi-la, em vez de eximir-se dela. Alberto, 

então, entende ser o responsável por seus atos, sua vida, seu destino. “Aceito a 

responsabilidade de tudo, porque aceito a responsabilidade da minha vida” 

(FERREIRA, 2014, p.241) Toda essa reflexão feita pelo personagem, através de suas 

memórias e vivências, produziu inicialmente uma inquietude, para só depois resultar em 

sua lucidez. 

A liberdade, tal como abordada em Aparição, é o núcleo do pensamento de Sartre, 

visto que não há determinismo: “o homem é livre, o homem é liberdade” (FERREIRA, 

2012, p.210). Livre-arbítrio e responsabilidade humana são conceitos que se engessam 

se considerarmos a existência de Deus ou de um deus. Quando há a crença em um ser 
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transcendente, há a tendência de eximir-se de qualquer culpa e responsabilidade, afinal, 

nada acontece sem que esse ser superior queira. Essa formulação torna-se inteligível em 

Nítido nulo, quando, ao final do livro, o narrador-protagonista faz uma série de 

declarações, entre elas, a seguinte: 

Mas antes do deus renascido das cinzas, quantos deuses miúdos que 
não chegaram a arder. Valerá a pena falar deles? Valerá a pena 
lembrar-vos que eles se nos metem na vida como o « piolho em 
costura »? O homem é um « ser livre ». Pois. Mas é mais difícil ser 
livre do que puxar uma carroça. Isto é tão evidente que receio ofender-
vos. Porque puxar uma carroça é ser puxado por ela pela razão de 
haver ordens para puxar, ou haver carroça para ser puxada. Ou ser 
mesmo um passatempo passar o tempo puxando. Mas ser livre é 
inventar a razão de tudo sem haver absolutamente razão nenhuma para 
nada. É ser senhor total de si quando se é senhoreado. É darmo-nos 
inteiramente sem nos darmos absolutamente nada. É ser-se o mesmo, 
sendo-se outro. É ser-se sem se ser (FERREIRA, 2012, p. 267). 
 

Segundo Sartre, os efeitos da morte de Deus consistem na liberdade do homem de 

gerir a própria vida, na responsabilidade de seus atos, nas consequências de suas 

escolhas e na sensação de abandono, decorrente da ausência de um ser superior: 

Se por outro lado, Deus não existe, não encontramos diante de nós 
valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim, 
não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no domínio luminoso 
dos valores, justificações ou desculpas. Estamos sós e sem desculpas. 
É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre 
(FERREIRA, 2012, p. 210). 
 

Nessa compreensão, assim como Aparição, Nítido nulo propõe uma reflexão a 

respeito de solidão, angústia, vida e morte. Neste romance, as questões existenciais são 

vividas apenas pelo narrador-personagem. A ocorrência da primeira pessoa que nesta 

narrativa, assim como em Aparição, se manifesta, é uma decorrência natural dessa 

coincidência narrador/personagem. Na maioria das vezes, o narrador autodiegético se 

coloca em um tempo ulterior em relação à história que relata, entendida como um 

conjunto de eventos concluídos e inteiramente conhecidos. Os planos que compõem a 

escritura, intersecção dos diferentes planos, podem ser divididos em plano do presente, 

da retrospecção-passado-próximo, da restrospecção-passado-remoto, plano do 

hipotético crido e criado. 

Seguindo a demonstração da instauração da escritura, extinção definitiva da 

distância existente entre narrador e personagem, adotada por Maria Lúcia Dal Farra, 

compreende-se o seguinte: o plano do presente não possui verdadeiramente notação 
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cronológica, mas pode ser suposto por meio de ligeiras referências temporais. Sabe-se 

que o narrador se encontra numa situação-limite, isolado numa cela de um forte situado 

à beira-mar, e o seu tempo presente é a parte de uma tarde. O plano de retrospecção-

passado-remoto constitui como espaço a aldeia de origem do narrador, e como tempo 

decorrido da sua infância até seu ingresso na faculdade; enquanto o plano de 

retrospecção-passado-próximo se inicia com a chegada de Jorge à cidade, seu 

relacionamento como estudante universitário e como diretor literário da revista Dafne. 

Os acontecimentos que decorrem desde sua atuação como membro da revolução até o 

seu julgamento e prisão estão inseridos neste passado próximo. O plano do hipotético 

crido e criado é aquele que se encontra na “imaginação” do narrador, visto que tal plano 

não carrega em si e não tem a intenção de manifestar verossimilhança alguma. 

Nas conjecturas decorrentes dessa intersecção, a problematização do autor, 

estabelecida pelo próprio narrador, destrói a convenção e o mito do autor. Não é mais o 

autor que, do seu ponto de vista onisciente e inatingível, introduz o narrador e a 

personagem. É o narrador quem introduz o autor. 

Este romance constitui “um monólogo em que a expressão emocional do presente 

alterna com súbitas evocações dum passado mais ou menos distante” (COELHO, 1982, 

p.175). A distância temporal entre o passado da história e o presente da narração resulta 

em uma distância ideológica, moral e afetiva, um sentimento de desajuste. Essa 

heterogeneidade de memórias, percepções, reflexões e perguntas tecem o fluxo de 

consciência, obviamente fragmentado e não linear, que tornam o presente romanesco e 

existencial, simultaneamente. 

Logo no início, vemos Jorge em uma situação-limite, preso, condenado à morte, 

tentando dizer a si mesmo que está calmo e que realizara seu destino, assim, não há 

motivos para sofrer. Jorge está pronto para arcar com as consequências de seus atos. 

Assim como Alberto, o protagonista de Aparição, Jorge tem ciência de sua liberdade e 

responsabilidade e não se exime de nenhuma culpa por qualquer um de seus atos ou 

suas escolhas ao longo da vida. 

Nítido nulo é um romance que se pensa e questiona seus próprios fundamentos, 

como é possível observar através dos pensamentos fragmentos, dos diversos planos, das 

retomadas de ideias e contradições das próprias linhas de raciocínio do narrador-

personagem, como nos trechos abaixo: “Decifrei a vida até onde havia vida a decifrar. 



 101 

Apostei com ela e ganhei (FERRREIRA, 2012, p. 14); “Encravei o jogo, mas não sei 

como. Havia um acerto a fazer, acerto amoroso. Falhou” (FERREIRA, 2012, p. 18). 

Em Um homem: Klaus Klump, a narrativa aproxima-se de uma focalização mais 

onisciente, através de um narrador heterodiegético, cujas intervenções contribuem para 

intensificar o tom indagativo e filosófico da narrativa. Para Henry James, este é o ideal 

de romance, uma vez que a ausência do autor faz com que a emissão imperceptível na 

terceira pessoa seja conservada, preservando a “realidade”. Essa posição onisciente na 

qual o narrador é colocado proporciona a ele todo o conhecimento sobre a história, antes 

mesmo de contá-la. Porém, segundo a tese defendida por Maria Lúcia Dal Farra, essa 

acepção é uma ilusão, pois, por mais imperceptível que seja o narrador de terceira 

pessoa, será sempre uma máscara criada e mantida pelo autor, com poder de influência 

sobre as leituras e observações do leitor. Cabe ressaltar que a linguagem, neste autor, 

apresenta um registro que se afasta da linguagem comum, abrindo-se a novas 

possibilidades de sentido. 

A condição humana também é tema presente em Um homem: Klaus Klump, uma 

vez que aí se discutem questões relacionadas à guerra, e ao seu impacto nos modos de 

existência. Neste romance, porém, essa existência apresenta-se esvaziada de 

subjetividade, remetendo para o empobrecimento da experiência. O romance, com sua 

escrita densa, evidencia o aspecto do homem, seus processos de subjetivação e suas 

constantes transformações. O sujeito não é, está em permanente devir. 

No início do romance, Klaus apresenta-se como intelectual, idealista, de mãos 

limpas, que não aprecia de maneira particular a pátria e edita livros perversos. Essa 

perversão, no entanto, nada tem a ver com crueldade ou moral deturpada, mas com 

caminhos escondidos a percorrer, tem a ver com explorar o lado obscuro das coisas: 

[Klaus] trabalha numa tipografia, mais: é editor, quer fazer livros que 
perturbem os tanques em definitivo. 
Isso não é um livro, é uma pequena bomba. 
Queres perturbar tanques com prosa? (TAVARES, 2007, p.10-11). 
 

Ao longo do livro, porém, Klaus se transforma e são postos em questão os seus 

processos de subjetivação. Os acontecimentos — tais como a guerra, sua prisão e o 

estupro de Johana — influenciam a metamorfose de Klaus: 

A personalidade é uma obra-prima que se faz dia e noite. Não demora 
meses, demora mais tempo que a fazer um palácio. A personalidade é 
um trabalho onde se entra, requer esforço (TAVARES, 2007, p. 25). 
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Até quase o fim do ‘livro preto’, Klaus sujar-se-á, como resistente na 
sombra, no extremo fim, volta a integrar a sociedade dos poderosos, 
dos limpos. [...] Klaus inicial é morno; depois quente enquanto 
resistente, por fim frio enquanto burguês, condenando a prostituta. 
(EIRAS, 2006, p. 99). 
 

Tomando por base a concepção do existencialismo, é nítido que Klaus não se 

definiu antes de existir, uma vez que sua essência fora formada — e até reformulada, a 

partir de várias ocorrências em seu mundo, de suas descobertas a respeito de si mesmo e 

de suas atitudes: 

O homem é, não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que 
seja, como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja 
após este impulso para a existência; o homem não é mais que o que 
ele faz (SARTRE, 2014, p. 204). 
 

Podemos pensar outros personagens, além de Klaus, tomando como base o 

existencialismo, como Johana, por exemplo. Ela se mostra, no início da obra, como uma 

mulher forte e ousada, que se atreve a pedir vinho em um bar, num tempo de guerra, 

mas, quase ao fim do livro, torna-se uma mulher desprovida de lucidez, acabando no 

mesmo hospício de Catharina, sua mãe. Todas as figuras se metamorfoseiam conforme 

os acontecimentos e suas atitudes diante destes. Todos têm seus próprios processos de 

subjetivação, corroborando que a existência precede a essência. 

Em relação a Klaus, apesar de ele mostrar-se limpo no início, ao fim já se revela 

sujo. Segundo Pedro Eiras, é possível analisar a obra a partir da matriz “quem se suja 

versus quem se limpa” e Klaus se inclui na categoria dos que se sujam, uma vez que sua 

essência é corrompida. O homem que antes cuspia na pátria, se fosse necessário, 

submeteu-se e rendeu-se ao sistema. Essas modificações sofridas são consequências do 

empobrecimento da experiência e seus efeitos sobre o sujeito. Esse processo pelo qual 

Klaus passou, é diagnosticado por Walter Benjamin, quando este afirma que a “cotação 

da experiência baixou” e “uma miséria totalmente nova se abateu sobre o homem com 

este desenvolvimento monstruoso da técnica” (BENJAMIN, 1986, p. 195). 

Klaus assumiu os negócios da família e nesse mundo não existe verdade, apenas 

mentiras que são exercitadas para parecerem verdades. É um jogo de interesses, cujo 

objetivo é ganhar dinheiro. “Há alguns exercícios para treinar a verdade como, por 

exemplo, ter medo. Ou ter fome. [...] Estar apaixonado é a outra forma de exercitar a 

verdade” (TAVARES, 2007, p. 112). Sentimentos involuntários e incontroláveis 
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permitem praticar e aperfeiçoar a verdade, mas eles são reprimidos no jogo dos 

negócios e dão lugar aos exercícios para treinar a mentira. 

As sensações descritas como verdades estão diretamente correlacionadas ao corpo, 

seja como causa ou efeito. O corpo, por sua vez, é retratado diversas vezes, de 

diferentes formas, em situações distintas, na obra. Em vez de tornar o corpo abstrato, 

Gonçalo M. Tavares o evidencia e confronta o interlocutor com cenas fortes e relatos 

literais sobre o corpo, relacionando-o com as emoções: 

Dentro da própria roupa as mãos fazem um intervalo entre o tocar na 
amante e o segurar na lâmina que mata. As mãos são órgãos 
susceptíveis de se emocionarem. As mãos não terão apenas 
sentimentos tácteis, mas também sentimentos mais complexos: como 
a grande tristeza. Supor que há elementos do corpo que não sofrem 
nem se exaltam, que apenas assistem, parece um equívoco evidente de 
uma certa anatomia analítica que vê cada bocado de corpo como louco 
individual, como o seu mundo próprio. Não há nenhum órgão que 
possas extrair do corpo, mantendo este vivo, de modo a que do 
organismo expulses apenas as emoções. Só extrairás as emoções 
quando eliminares por completo o organismo. A última célula que 
sobrevive ainda sente e provavelmente pensa (TAVARES, 2007, p. 
84). 
 

Falar do corpo é permitir-se a liberdade de tocar em assuntos constrangedores, de 

uma forma causa vergonha a muitos. Deixar transparecer o corpo é admitir o sujo. “É 

preciso perder a vergonha para poder estar sujo de terra e de cicatrizes, como Alof.” 

(EIRAS, 2006, p.99) O fato de Alof consubstanciar o interior e o exterior, mostra o que 

supostamente deveria esconder e esconde o que supostamente deveria mostrar. O que 

ele ingere reflete do lado de fora do corpo: o vômito: 

Alof bebe debaixo do céu preto: a cor verdadeira do céu é esta, hoje 
não tenho qualquer dúvida. Alof vomitou, com o corpo sentado e a 
garganta inclinada sobre as ervas pretas da noite. [...] Alof tinha 
acabado de vomitar, da sua boca vinha um cheiro nojento 
(TAVARES, 2007, p. 31). 
 

Após vomitar, Alof pega o flauta e quer tocar. Klaus, ainda como homem limpo, 

quer impedi-lo, na separação asséptica do interior e exterior: 

Alof subitamente tirou uma flauta do balde preto. 
Não vais tocar assim, a tua boca está nojenta. 
Vou tocar assim, disse Alof. E pegou na flauta pela primeira vez desde 
há meses e a enojar-se do sabor da boca começou a tocar. [...] 
Tens de lavar a boca, disse Klaus, vou buscar água (TAVARES, 2007, 
p. 31). 
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No entanto, como já mencionado, Klaus não permanece limpo, ainda que no 

âmbito interior. Sujar-se, talvez, tenha sido a única maneira de sobreviver: 

Agora quando falamos de sujidade rimo-nos, [...] porque a única 
higiene que nos importa é sobreviver. E para sobreviver fazemos o 
que for necessário, excepto começar a limpar (TAVARES, 2007, p. 
80). 
 

Por fim, é possível perceber que os romances de Vergílio Ferreira e Gonçalo M. 

Tavares não se encaixam no tipo de texto abarcado pela massificação cultural, visto que 

são capazes de confrontar o interlocutor, a partir de fragmentos e cenas impactantes, 

possibilitando que o leitor não faça apenas mais uma leitura, mas reflita e pondere para 

além dos aspectos aqui mencionados. 
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Resumo: A possibilidade da arte de representar o que é bárbaro e traumático tem 
provocado variadas e tensas discussões no universo artístico e literário, fazendo, 
inclusive, com que alguns pensadores acreditem na impotência da arte para representar 
acontecimentos catastróficos. Este ensaio tem como objetivo preliminar provocar no 
leitor um questionamento maior diante de tal problemática, ou seja, a arte realmente tem 
ou não o poder de representar aquilo que consideramos “irrepresentável” e 
“impensável“? Trata-se do século XX, um período histórico acometido por uma 
sucessão de acontecimentos trágicos e traumáticos, como, por exemplo, o Holocausto. 
 
Palavras-chave: Barbárie. Trauma. Arte. Representação. 
 
 
 

O conceito de representação que abordo neste ensaio não tem como objetivo 

inicial o esgotamento de qualquer questão sobre o tema da representação ou da 

“irrepresentação” da arte, até porque me parece exaustivamente difícil definir ou 

diagnosticar os artifícios desse cenário complexo, justamente quando ele se encontra 

amalgamado com fatos e acontecimentos do mundo real. O problema que envolve o 

conceito de representação, em face daquilo que estamos pontuando, ou seja, a 

possibilidade da arte de representar a barbárie, o horror e o trauma, é, no seu dorso, 

essencialmente inquietante e também sombrio. Por isso, seria inevitável deixar de 

apresentar algumas situações em que a representação entra em duro conflito com aquilo 

que podemos considerar o impensável e, quiçá, o irrepresentável . Neste trajeto, 

portanto, não há como se ter uma resposta clara e definitiva sobre a potência da arte 

quando de encontro com tão dolorosas experiências. Mas, mesmo assim, o meu intuito é 

atingir algo, ainda que insuficiente, que possa tornar-se uma centelha necessária para a 

possibilidade de se dizer alguma coisa menos líquida e que consiga preencher as lacunas 

daquilo que a nossa contemporaneidade tenta a duras penas entender, afirmar, 

testemunhar e representar. 

Em determinado momento, Marcio Seligmann-Silva (2005, p. 63) afirma, em O 

local da diferença, que 

[...] podemos pensar a humanidade ao longo do século XX como parte 
de uma sociedade que poderia ser caracterizada, sucessivamente, 
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como pós-massacre dos armênios, pós-Primeira Grande Guerra, pós-
segunda Guerra Mundial, pós-Shoah, pós-Gulag, pós-guerras de 
descolonização, pós-massacres no Camboja, pós- guerras-étnicas na 
ex-Iugoslávia, pós-massacre dos Totsis, etc. 
 

O autor diz ainda, de forma bastante pertinente, que “esse prefixo pós não deve 

levar a crer, de jeito nenhum, em algo próximo do conceito de “superação” ou de 

“passado que passou”. Acrescenta, também, “que estar no tempo pós-catástrofe 

significa habitar estas catástrofes (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 63). 

Levando-se em conta as palavras de Seligmann-Silva, o que parece é que estamos 

inexoravelmente inseridos como atores de uma grande peça teatral sobre a catástrofe, 

sobretudo porque devemos pensar que a política traumática do espetáculo terrorista é, 

com certeza, teatral. E essa experiência do que é catastrófico e traumático (no plano real) 

mostra que tal realidade somente pode ser percebida no mundo através de sua 

representação (ou não). Por isso, talvez, nos seja permitido assistir tudo isso com mais 

vigor, pungência e verdade na tela da televisão, no cinema, na fotografia e algumas 

vezes no teatro. São nesses cenários que a catástrofe se passa. Isto acontece justamente 

porque há um processo de produção de imagens, e ao reproduzir cenas catastróficas, 

estamos, conforme palavras de Seligmann-Silva, “multiplicando o trauma”. 

Não estamos mais na era da arte na sua reprodutividade técnica, conforme nos 

apontava Walter Benjamin em 1936, mas numa era da repetição inflada de imagens de 

terror presenciadas nas telas e reproduzidas através do nosso imaginário mental, que as 

assimila. Imagens hiperbólicas que, talvez, nos façam pensar na possibilidade de 

representar aquilo que nos parece impensável, irrepresentável e extremamente 

insuficiente para que a arte possa dar conta de representar. A partir de agora, gostaria de 

contextualizar o conceito de imagem, bem como o de fotografia a partir das articulações 

elaboradas por Didi-Huberman, Susan Sontag e Jacques Rancière. 

Didi-Huberman, no seu ótimo Imagens, apesar de tudo (2012, p. 49) nos diz o 

seguinte: 

Para recordar é preciso imaginar. Imagem e testemunho em Filip 
Muller: imediatismo da mónada e complexidade da montagem. A 
urgência do presente fotográfico e a construção das imagens nos 
Rolos de Auschwitz. A imagem como instante de verdade (Arendt) e 
mónada que surge onde falha o pensamento (Benjamin). Duplo 
regime da imagem: verdade (as quatro fotografias no olho do ciclone) 
e obscuridade (o fumo, o fluído, o valor lacunar do documento). O 
espaço histórico do inimaginável desconhece esse duplo regime da 
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imagem, pede-lhe muito ou muito pouco, entre pura exatidão e puro 
simulacro. As fotografias de Agosto de 1944 tornadas apresentáveis 
como ícones do horror (retocadas) ou informativas como simples 
documentos (reenquadradas), sem dar atenção à sua fenomenologia. 
Elementos desta fenomenologia: a massa negra e a sobre-exposição, 
onde nada é visível, constituem as marcas visuais da sua condição de 
existência e do seu próprio gesto. As imagens não dizem a verdade, 
mas são o fragmento, o vestígio lacunar. O limiar do apesar de tudo 
entre o impossível por direito e a necessidade de fato. Era impossível. 
Sim. É preciso imaginar. 
 

A partir da leitura desse trecho de Huberman, podemos apontar para uma nova 

possibilidade de representação daquilo que estamos considerando como irrepresentável. 

Notamos que, e apesar de tudo, o irrepresentável pode-se constituir e se tornar um 

fragmento de imagem representativa do real doloroso. É a arte representativa dos 

vestígios, dos restos, das imagens cindidas, fissuradas e amarelecidas. Portanto, o 

inapreensível e o impensável podem marcar ocorrência, mas nunca suficientes para a 

afirmação de uma arte que abarque um representar totalizante e não vacilante. Da mesma 

forma precisamos, também, impor, com relevância, um olhar minucioso sobre as 

narrativas (textuais) e produtoras de imagens, além, é claro, como já disse, das imagens 

dos filmes, imagens contundentes como as que encontramos no filme Shoah, de Claude 

Lanzmann, e nas fotografias. Seria realmente preciso saber olhar atentamente, um ver-

além, diante dessas diversidades plurais de imagens que encontramos em Lanzmann, nas 

imagens paratáxicas de algumas narrativas, nas imagens e escrituras hiperbólicas das 

testemunhas dos traumas: uma saída que aponte para o representável nessas condições 

ínfimas daquilo que muitas vezes reduz a quase nada o que já foi substancialmente 

humano. É possível que esses restos sinalizem aquilo que, talvez, deixe de ser totalmente 

irrepresentável. 

 É neste momento, que também quero fazer valer a leitura que fiz de Rancière no 

seu livro “O destino das imagens”, quando ele trata da possibilidade de existência do 

irrepresentável em função das condições às quais um tema de representação deve se 

submeter para entrar num regime específico de relações entre mostração e significação. 

Todavia, quando consideramos que no irrepresentável já existe a própria afirmação de 

que certas coisas só podem ser representadas num determinado tipo de forma (seja um 

texto, uma imagem ou fotografia) que faça jus à sua excepcionalidade, é justamente aí 

que podemos articular que esse desejo de se representar só pode ser passível de 

acontecimento através de um processo de hiperbolização da arte. Segundo o autor, para 
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se alegar o irrepresentável da arte, que não pode estar à altura de acontecimentos 

impensáveis e inapreensíveis, é necessário, através de uma representação hiperbólica, 

tornar esse impensável, pensável, extremamente túrgido no seu pensar, como se 

houvesse uma lógica de representação do irrepresentável através do excesso, da 

acumulação desmesurada de imagens superpostas. É neste momento que podemos 

novamente citar as excessivas imagens do longo filme de Claude Lanzzman, “Shoah”, 

onde o excesso de imagens é que viabiliza o impacto e, consequentemente, convence o 

espectador, fazendo com que ele acredite que enfim existe um modo de representação 

daquilo que, na sua essência, jamais poderia ser pensado e representado como algo 

pertencente ao mundo real. 

Alguns meses atrás, no Instituto Moreira Sales, participei de uma série de 

conferências sobre a shoah, juntamente com apresentações de filmes sobre o holocausto. 

Além da apresentação do filme de Claude Lanzmann foi apresentado outro filme, 

brasileiro, muito mais recente chamado “Testemunha 4”, interpretado de forma 

primorosa pela atriz Carla Ribas, que vive, através da sua personagem, uma sobrevivente 

do holocausto; e para tentar convencer os juízes do que se passou com ela (o filme se 

passa num tipo de tribunal), das atrocidades vividas, das cicatrizes não só anímicas mas 

também físicas, é necessário que durante todo o filme ela repita inúmeras vezes, diante 

dos juízes, o que se passou com ela nos campos de concentração. O filme todo é uma 

representação repetitiva dos acontecimentos traumáticos experimentados pela 

personagem. Foi neste momento que pensei: Por que isso? Por que ela fora submetida a 

essa tortura repetitiva e hiperbólica de acontecimentos altamente traumáticos? Será que 

o diretor quis mostrar que para haver autenticidade nos fatos diante dos juízes seria 

preciso ser realizado dessa forma? Será que a possibilidade de representação de fatos 

reais só poderia ter valor através de uma repetição exaustiva do início ao final do filme? 

Precisamos nos interrogar sobre isto. 

Quando olhamos com nervura a reprodução, por exemplo, dos álbuns de 

Auschwitz fica evidente que em determinados momentos permanecemos um tanto 

decepcionados porque, na verdade, a fotografia só registra a superfície. É uma breve 

concessão da captura do que é externo, e é neste instante que presenciamos a implacável 

inexistência da apreensão do que é essencial, ou seja, de se penetrar, por exemplo, no 

olhar daquelas pessoas fotografadas. Simplesmente temos em nossas mãos uma 
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fotografia, que é o vestígio de alguma coisa, uma metonímia importante e insuficiente. E 

é justo que fiquemos decepcionados porque não há como negar que numa fotografia 

apenas permaneça uma imagem, um pedaço de película limitado pelo seu próprio 

material. Mas, segundo Didi-Huberman, “se apesar de tudo olhamos um pouco mais 

atentamente, então estes grãos (a fotografia) são interessantes”. O autor quer nos dizer, 

com certeza, que a fotografia é capaz de perturbar nossa percepção do real, dos seus 

acontecimentos. 

A proposta dessas imagens não é nos oferecer tudo. E conseguiremos notar, a 

partir da própria percepção de Susan Sontag, em seu trabalho Sobre a fotografia, que 

essas imagens têm o poder de paralisar-nos. Elas são como anestésicos, e nossas faces, 

diante dessas fotografias, vão se tornando absortas e hirtas. Elas são afetadas pelo 

impacto da visão, de uma visão assustadora das imagens. Esses afetos repetidos e 

entranhados no nosso anímico é o dar-se de frente, em choque, com o real. Após a 

repetida exposição das imagens acontece o choque com o real. E, ao mesmo tempo, 

confronta-nos e nos faz resvalar nas palavras finais do texto de Rancière: “A lógica do 

irrepresentável só se sustenta numa hipérbole que afinal a destrói”. 

No entanto, e apesar de tudo, precisamos contar com esse “duplo regime” das 

imagens, com esse intermitente fluxo e refluxo na verdade que se manifesta: “quando a 

sua superfície de desconhecimento é atingida por uma turbulência, uma lâmina do 

conhecimento, então atravessamos o momento difícil e fecundo de sua prova de 

verdade.” E Sontag (2004, p.30) define tal prova como uma “epifania negativa”, 

denominando-a de “protótipo de revelação moderna”: 

É por revelarem qualquer coisa de original que as fotografias podem 
causar impacto [...]. O primeiro contato com o inventário fotográfico 
do horror absoluto é uma espécie de revelação, o protótipo da 
revelação moderna: uma epifania negativa. No meu caso, foram as 
fotografias de Bergen-Belsen e Dachau que descobri por acaso numa 
livraria de Santa Mônica em julho de 1945. Nunca vi nada, quer em 
fotografias, quer na vida real, que me atingisse de modo tão claro, 
profundo e instantâneo. Na verdade, é possível dividir a minha vida 
em duas partes: antes e depois de (com doze anos) ter visto essas 
fotografias, embora isso se passasse vários anos antes de ter entendido 
completamente o seu significado. De que me serviu tê-las visto? Eram 
apenas fotografias, de um acontecimento de que mal tinha ouvido 
falar, de um sofrimento dificilmente imaginável e sem remédio. 
Quando olhei para elas algo se quebrou. Tinha atingido um qualquer 
limite, que não era apenas o de horror; senti-me irrevogavelmente 
magoada, ferida, mas uma parte dos meus sentimentos começou a 
endurecer, algo morreu, algo ainda chora. 
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Gostaria, neste momento do ensaio, de abordar o tema da representação em 

relação às narrativas textuais encontradas nas obras de autores de fala de testemunho. 

Primeiramente devemos nos perguntar: Como poderemos testemunhar algo, dar 

representatividade a um fato, a um acontecimento, considerando que o testemunho, no 

caso das narrativas textuais, ocorre no plano ficcional? Será que podemos admitir que 

essas narrativas sejam capazes de produzir uma reescritura dolorosa do real? Para isso, 

com certeza, seria preciso considerar e investigar a vivência do trauma na construção da 

ficção quando em confronto com o conceito de literatura como testemunho. E pensar, 

também, numa possível ressignificação dessas categorias de real e de ficção num dos 

períodos mais trágicos da humanidade, o século XX. Pergunto então: Para se produzir 

literatura a partir de um determinado corte histórico, seria preciso criar ou considerar 

uma nova ética da escrita? E se o testemunho leva necessariamente a uma cisão entre o 

discurso denotativo-representativo (não ficcional) e o dito discurso artístico-literário 

(ficcional), como se desenham ou se ocultam tais fronteiras? 

  Mais questões: como articular o processo narrativo ficcional com o processo 

narrativo do testemunho? Quem narra ficcionalmente ou não, testemunha? Neste caso, 

poderia ser criada e assim definida uma “literatura de limite”, suscitando, 

consequentemente, novas condições de leitura? Representar será sempre insuficiente, 

insidioso, precário e fronteiriço? Existiria uma insuficiência da própria ficção no 

momento em que o real passa a ser objeto avassalador? Existiria, por conseguinte, certo 

fracasso da linguagem literária quando no compromisso com o testemunho? E como 

ficariam todos esses acontecimentos cruéis, bárbaros, catastróficos e traumáticos se 

pensarmos também na profética sentença de Adorno (1951, p. 71) que nos diz que 

“escrever um poema após Auschwitz é um ato de barbárie”. 

É a partir de agora que quero voltar a Rancière, precisamente no capítulo em que o 

autor discute se o irrepresentável existe, no momento exato que procura tocar com 

lucidez no conceito de inumano como possibilidade de representação. Preliminarmente, 

ele levanta alguns questionamentos: 

O que se quer dizer exatamente quando se fala que certos seres, 
acontecimentos e situações são irrepresentáveis por meio da arte? Sob 
que condições é possível declarar certos acontecimentos 
irrepresentáveis? Sob que condições pode-se dar a esse irrepresentável 
uma figura conceitual específica? (RANCIÈRE, 2012, p. 134). 
 



 111 

Para o autor não é possível encontrar uma forma de representação adequada a 

essas questões ou um “esquema de inteligibilidade equivalente à sua potência sensível”. 

É a partir dessas interrogações e teorizações que Rancière vai nos apontar para o 

problema do “impoder” da arte. 

Vou procurar me ater nesta formulação de Rancière, com o intuito de não fugir da 

sua ideia principal, que particularmente me interessa. Neste sentido, quero apontar para 

o referido texto no momento em que é tratada a questão da representação do inumano, 

onde é abordado o conceito de escrita paratáxica a partir do contundente trabalho A 

espécie humana, de Robert Antelme (2013), confrontando-o com outros trechos de 

livros como O estrangeiro, de Albert Camus (2010) e Madame Bovary, de Flaubert 

(1994), objetivando afirmar que a ocorrência da escrita paratáxica em um texto de um 

sobrevivente do holocausto (texto-testemunho) não se pode representar nada desse 

irrepresentável, levando-se em conta que outros autores podem utilizar dessa mesma 

forma de escrita, que se caracteriza pela ausência de conectivos, independentemente de 

terem vivenciado alguma experiência traumática. Devo aqui deixar registrado que não 

posso concordar inteiramente com o autor. Vejamos o que ele quer conceituar a partir do 

que surge logo no início do livro de Antelme, em comparação com um trecho de 

Madame Bovary: 

Fui urinar. Ainda era noite. Ao meu lado, outros urinavam também; 
não nos falávamos. Atrás do mictório ficava a fossa das latrinas com 
um pequeno muro em que os outros sujeitos estavam sentados, as 
calças arriadas. Um pequeno telhado recobria a fossa, mas não o 
mictório. Atrás de nós, barulhos de botina, de tosse, eram outros que 
chegavam. As latrinas nunca ficavam desertas. A essa hora um vapor 
flutuava sobre o mictório [...] A noite de Buchenwald era calma. O 
campo era uma imensa máquina adormecida. De tempos em tempos, 
projetores iluminavam-se nas torres de vigilância. O olho dos SS 
abria-se e fechava-se. Nos bosques que cercavam o campo, as 
patrulhas faziam ronda. Seus cães não latiam. As sentinelas eram 
tranquilas (ANTELME, 2013, p. 42). 
 

Observemos agora outra passagem de Madame Bovary, o encontro de Charles e 

Emma: 

Voltou a sentar-se e retomou a costura, umas meias brancas que 
estava cerzindo; trabalhava com a cabeça baixa; não falava. Charles 
também não. O ar, passando por baixo da porta, empurrava um pouco 
de poeira sobre as lajotas; ele olhava a poeira se arrastar e ouvia 
apenas o batimento interior de sua cabeça, com o cacarejar longínquo 
de uma galinha que punha ovo no quintal (FLAUBERT, 1994, p. 27). 
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Rancière (2012, p.135) diz que 

[...] é comum que se enxergue aí uma escrita correspondente a uma 
experiência específica, a de uma vida reduzida a seu aspecto mais 
elementar, privada de todo horizonte de espera e que simplesmente 
encadeia, uns após outros, pequenos atos e pequenas percepções. Essa 
escrita testemunha uma forma específica de resistência que Robert 
Antelme quer pôr em evidência: a que transforma a redução 
concentracionária à vida nua, em afirmação de um pertencimento 
fundamental à espécie humana, até em seus gestos mais elementares. 
Está claro, porém, que essa escrita paratáxica não é fruto da 
experiência dos campos. Também é a escrita do ‘O estrangeiro” de 
Camus e do romance behaviorista americano. Remontando no tempo, 
é a escrita flaubertiana das pequenas percepções justapostas [...]. 
 

As três obras citadas por ele foram, é claro, escritas em momentos diferentes. Para 

não me estender muito no assunto, gostaria apenas de diferenciar que a leitura que faço 

da obra de Antelme, nos seus trechos de escrita paratáxica, revela, a meu ver, uma 

imagem de alguém que viveu uma experiência extrema e de horror e que no momento 

que escreveu o seu livro-testemunho é impedido fisiologicamente de se apropriar de uma 

escritura mais coesa, sem elipses, pausas e silêncios. Estamos diante de um autor que 

relata a sua experiência de horror e trauma. Um escritor que reflete, nos seus escritos, 

sobre a impossibilidade de falar, como a gagueira, que é um regime de rarefação, aquilo 

que denominamos linguagem da gagueira, um mal físico articular que também pode 

decorrer de uma experiência emocional traumática, que provoca interrupções e 

repetições na fala. O conceito de linguagem da gagueira, por mim criado, ocorre também 

no plano da linguagem escrita que ,em geral, é desprovida de conectivos, havendo ainda 

um excesso de repetição silábica  e na elaboração do texto em si, consequentemente 

apontando para uma escrita paratáxica  e hiperbólica. Em Antelme, não há detalhes, 

artifícios linguísticos. É um texto cru, na sua imagem quase irrepresentável. 

Diferentemente do que acontece em Camus e Flaubert, quando se apropriam da escrita 

paratáxica para ,propositadamente, evidenciar uma passagem literária, desprovida de 

vivências reais e traumáticas. 

Rancière (2012, p. 136) diz que “a experiência de Robert Antelme não é 

irrepresentável no sentido de que não haveria uma linguagem para dizê-la. A linguagem 

existe, a sintaxe existe. Não como linguagem ou sintaxe excepcionais, mas ao contrário, 

como um modo de expressão próprio do regime estético das artes em sua generalidade”. 

No entanto, é impossível concordar com as assertivas de Rancière, uma vez que o 
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próprio autor, a meu ver, se contradiz quando trata do conceito da “hipérbole 

especulativa do irrepresentável”. Ora, a escritura paratáxica existe em muitas partes do 

livro, e também de outros autores que têm em comum essa fala, essa escrita do 

testemunho, após terem vivenciado experiências catastróficas e traumáticas. Portanto, 

trata-se de uma escritura paratáxica e também hiperbólica em função da força de sua 

repetição. 

Gostaria de enfatizar que já observei esse tipo de escrita ou talvez, se é que posso 

dizê-lo, esse “estilo paratáxico” em diversas leituras que já fiz de escritores que 

sobreviveram diante de situações catastróficas e traumáticas e que narram suas 

experiências através dessa fala reduzida, quase muda e engasgada, através da escrita 

paratáxica. Cito, como exemplo, a própria escritora Elisa Lispector, que também é 

objeto da minha pesquisa. Observemos um pequeno trecho do seu livro No exílio, em 

que a autora conta a fuga da família Lispector da Ucrânia para o Brasil, devido aos 

pogroms que ocorriam em diversas aldeias da Ucrânia, por serem habitadas por judeus: 

Cidade fantasma. Cinzas. Só cinzas. Parecia que toda cinza do mundo 
havia sido despejada ali. No entanto, o ar era limpo. O que emprestava 
o aspecto pulverizado e perigoso de cinzas eram as casa, os homens. 
Suas vestes, a tez, os cabelos, os olhos, tristes olhos sem imagens. 
Nem brilho (LISPECTOR, 1948, p. 73). 
 

Vejamos outro trecho do mesmo livro da autora e que também caminha na direção 

dessa escrita paratáxica, quase muda e impeditiva. Elisa Lispector (1948, p. 75) conta: 

“Fadiga. Exaustão. Campos abandonados. Estradas obstruídas, Quebranto de forças. 

Esperanças sumidas. Fome de pão. De sossego. Pão para saciar as ânsias do corpo. 

Sossego e esquecimento, Apagar as amarguras da alma”. 

Certa vez, nas minhas buscas sobre relatos de pessoas que vivenciaram alguma 

situação de trauma, conheci a história de Marie A. Moussaieff Masson. Marie e seus 

familiares haviam fugido da França para o Uruguai durante a ocupação nazista, após 

serem quase deportados. No entanto, diante de tamanho medo da proximidade do horror, 

Marie tornou-se gaga e, além disso, nunca mais se libertou da depressão até decidir 

acabar com sua própria vida poucos anos depois de chegar ao Uruguai. Marie adquiriu o 

que chamo de linguagem da gagueira na era das catástrofes. Ela, logo após sofrer um 

violento trauma, curiosamente, começou a tentar escrever sobre tais acontecimentos. 

Certa vez, copiei num papel um pequeno trecho de algo que ela escrevera em francês. 
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Marie não conseguiu escrever um livro, apenas e, apesar de tudo, algumas poucas 

páginas. Vou aqui reproduzir, em tradução livre, um pequeno trecho: 

Fugimos da nossa terra. Mesmo assim, Obrigado D’s. Mas muda. 
Muda, gaga. Facada na garganta. Na fala. Na voz. Não consigo mais. 
Facada nos olhos. Triste, muda, surda. Olhos de cegueira. Olhos sem 
olhar. Voz muda. Quebrei a voz, quebrei a vida. A gaga nada diz. 
Gagueira é a morte. Só sei escrever gagueira. 
 

Em Marie, também podemos observar esse “estilo” paratáxico na sua escrita. E 

este “estilo”, a meu ver, em determinadas situações (a escritura do trauma), vai além de 

uma mera opção em se escrever assim. A escrita paratáxica é quase (ou é) uma 

impossibilidade fisiológica de se escrever ou falar, uma afasia também motora. Marie 

era gaga na sua escrita porque se tornou fisicamente gaga. 

Mais uma vez insisto sobre a importância de deixar registrado neste ensaio que a 

escrita paratáxica, em casos de determinados escritores de fala de testemunho, pode 

representar, além de uma simples vontade de se escrever desse jeito, como nos casos de 

Camus e Flaubert, algo mais. Nos escritos do testemunho, a escrita paratáxica pode fazer 

parte de um mal físico e neurológico que atingiu não só a fala já quase muda, com seus 

silêncios, mas também o modo de se escrever sem conectivos, onde quem testemunhou 

tais atrocidades, perdeu, concomitantemente, sua conexão com o mundo. E que esses 

escritos também possam indicar um novo olhar para o problema da representação 

daquilo que estamos sublinhando e destacando como sendo parte do irrepresentável. 

 Por enquanto quero apenas deixar registrada a possibilidade de uma nova 

discussão sobre as escrituras paratáxicas, quando diretamente relacionadas a autores que 

vivenciaram experiências catastróficas e traumáticas; e que esses escritos também 

possam indicar um novo olhar para o problema da representação diante daquilo que 

estamos sublinhando e destacando como sendo o irrepresentável. 

Gostaria, mais uma vez, de abordar, neste curto ensaio, a obra de Elisa Lispector, 

num outro aspecto de expressão artística e totalmente vinculado ao trauma 

experimentado pela autora e que também se constitui na força da repetição do 

fragmento, não através da tessitura de suas narrativas, mas, agora, através da elaboração 

de suas personagens. 

A obra de Elisa Lispector produz um tipo de imagem que já não se situa na 

sintaxe textual, mas curiosamente, na elaboração de seus personagens, todos eles, de 

forma hiperbólica, cindidos, marcados por enormes buracos, e que no decorrer do texto 
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se transformam em verdadeiras aves de arribação, sem pouso certo, desenraizadas, 

migrando de um local para outro, sem que nunca consigam fincar raízes. É o que a 

filósofa Simone Weil define no seu livro chamado Enraizamento, como “a doença do 

desenraizamento”. E é esse desenho permanente e constante dos seus personagens que 

impede a unidade dessas figuras narrativas, fragmentando-as, deslocando-as no tempo e 

espaço, fazendo delas uma série de cacos de uma cerâmica partida. Em Elisa, há uma 

vontade de ver como esse prato quebrado (as personagens imagens) poderia ser 

recolado, mas nunca há êxito. Isto é simplesmente impossível. Vejamos um trecho do 

livro O dia mais longo de Thereza: “Aludia às várias operações a que já se submetera 

em países diversos, e considerou melancolicamente em quantas terras estranhas se 

haviam desperdiçado porções dela mesma, perdidas e irrecuperáveis” (LISPECTOR, 

1978, p. 116). 

Observemos também outro trecho da autora, presente no livro O muro de pedras: 

“[...] Granja Quieta pareceu-lhe o retiro salvador definitivo. Então Marta entrou na 

posse desse bem que lhe restava” (LISPECTOR, 1963, p. 152). Posteriormente, no 

decorrer do romance, Marta muda-se para uma cabana. Não satisfeita com ela, decide 

isolar-se ainda mais, construindo uma nova cabana só para si em meio à floresta de 

pinheiros: “Pairava no ar um indisfarçável faina de arribação [...]” (LISPECTOR, 1963, 

p. 155). 

Diante do tema analisado, ou seja, da possibilidade de representação do 

irrepresentável, é que gostaria de estender o “estilo paratáxico”, juntamente com o 

conceito do hiperbólico, para além da sintaxe textual, para além do que pode estar 

presente nas imagens dos filmes e nas fotografias, para além do que está presente nos 

escritos dos corpos (os números tatuados nos prisioneiros dos campos de concentração), 

nos processos narrativos excessivamente fragmentados ou na própria elaboração das 

imagens criadas pelo leitor das obras de escritura testemunhal. E assim pôr em questão a 

possibilidade de mais uma discussão na contramão daquilo que Rancière não qualifica 

como paratáxico. 

 Para finalizar este ensaio gostaria apenas de deixar registrada algumas questões. 

Seria mesmo possível, na nossa contemporaneidade, darmos conta de conseguir alcançar 

alguma voz representativa nas mais variadas tragédias e catástrofes presentes no século 

XX? Até que ponto a afirmação de Adorno (1951, p. 71) esgota qualquer possibilidade 
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de representação artística de todas as catástrofes e traumas do recente século passado 

quando sentencia: “Escrever um poema após Auschwitz é um ato de barbárie”? 
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Um homem: Klaus Klump: uma reflexão sobre a condição humana e a 
literatura como estranhamento 

 
Mariana Martins Porto 

Bolsista do PIBIC / UERJ 
 
 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo propor reflexões acerca da obra Um 
homem: Klaus Klump, do autor português Gonçalo M. Tavares. O romance é o primeiro 
livro da tetralogia intitulada O Reino e aborda questões que dizem respeito ao homem e 
ao comportamento humano diante da guerra, contudo sem restringir a história a um 
espaço ou tempo específicos. Como o próprio autor afirma em entrevista ao Editorial 
Caminho (2005, p. 2), “a literatura é um assunto do homem, não de pátrias. Os grandes 
temas humanos atravessam os vários homens dos vários países”.  Os temas da obra 
deste autor abordam situações extremas da experiência humana, como a guerra, sem no 
entanto propor conclusões ou sentidos únicos. Trata-se de pensar a presença do homem 
no mundo mas, igualmente, o mundo sob a presença do homem. É esta “equivalência” a 
responsável pela sensação de estranhamento produzida por estas leituras, é nisto que 
consiste a intervenção do escritor. 
 
Palavras-chave: Livros Pretos. Condição Humana. Klaus Klump. 
 
 
 
Introdução   

  

Um homem: Klaus Klump trata da experiência de ser humano, esse ser possuidor 

de instintos e de racionalidade, em um cenário específico: a guerra. A guerra em um 

estágio de desenvolvimento técnico considerável, onde existem helicópteros e tanques, 

mas inda não mísseis lançados à distância, aspecto que situa a narrativa na era moderna, 

mas não na contemporaneidade. Trata-se então de perceber os comportamentos do ser 

humano em tal situação e como se alteram as relações de força e poder, diante da lei da 

sobrevivência. Sendo assim, a narrativa não tem pretensões de apontar justificativas ou 

conclusões de sentidos únicos e, posto isso, requer um leitor ativo e coprodutor de 

sentido. O cenário é de guerra, entretanto os motivos pelos quais o conflito começou, 

onde e quando ocorreu, e ainda o porquê terminou, não são informados. A questão mais 

significativa neste romance é, na verdade, as consequências da guerra para o homem. 

O leitor encontra-se diante de uma narrativa “curta e grossa”, na qual a linguagem 

é reduzida ao essencial e que demanda um grande trabalho reflexivo. É uma narrativa 

constituída por blocos que não dependem necessariamente uns dos outros, mas que 
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estão ligados entre si e assim formam uma imagem completa do que se pretende relatar 

no romance. Além disso, a presença de um narrador heterodiegético e de uma 

linguagem predominantemente denotativa torna fácil para o leitor a formação de  

imagens a partir das cenas descritas no livro. 

O romance em questão provoca reflexões acerca de assuntos nem sempre 

agradáveis de se debater, pois tratam de questões as quais o homem tende a sublimar, 

questões intrínsecas do ser humano, mas que o homem geralmente classifica como 

animalescas, inumanas. Levando em consideração esses aspectos, este artigo pretende 

desenvolver algumas problemáticas extraídas da leitura de Um homem: Klaus Klump 

em consoante com textos de apoio teórico, a fim de desenvolver reflexões em relação a 

alguns temas abordados na obra. 

 

1. As relações de poder em Um Homem: Klaus Klump 

 

A obra de Gonçalo M. Tavares coloca em evidência a condição humana sem 

necessariamente se voltar para questões portuguesas. Em Um Homem: Klaus Klump, o 

autor procura propor reflexões acerca do homem moderno e contemporâneo, não 

importando qual seja a sua nacionalidade. 

A narrativa ocorre em um país ocupado pela guerra e Klaus não é um típico herói 

ou soldado corajoso. Klaus é um editor de livros perversos e é por meio da força das 

palavras que ele combate, é esta a sua mais poderosa arma: 

Klaus deixou o seu ofício, mas apenas hoje. Trabalha numa tipografia, 
mais: é editor, quer fazer livros que perturbem os tanques em 
definitivo.  
Isso não é um livro, é uma pequena bomba.  
Queres perturbar tanques com prosa? (TAVARES, 2007, p. 9-10). 
 

O personagem que dá nome à obra dá a ver, em suas posições, uma das 

características mais presentes nas relações humanas: a disputa de poder, seja corporal ou 

política. No começo da narrativa, Klaus pisa em um caracol e o mata;  logo depois, é 

obrigado a beijar as botas de um soldado. Percebe-se então que a força muda de lado 

dependendo do ângulo de observação: o caracol é mais fraco do que Klaus, Klaus é 

mais fraco do que o soldado. Tal fraqueza não era motivo de vergonha para Klaus, pelo 

menos não no momento em que foi humilhado. O instinto de sobrevivência era maior 

que o orgulho. 
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Klaus não se tinha envergonhado enquanto dava um beijo na bota 
direita do soldado. Mais tarde sim. Afastado da acção. Porque quando 
se tem medo não se tem vergonha, ou a vergonha ocupa menos espaço 
que o medo enorme. E por isso não existe (Ibidem, p. 11). 
 

Ao ser preso, Klaus divide a cela com mais sete homens já trancafiados há tanto 

tempo que sequer sabiam dos tanques que ocupavam as ruas. “Os presos eram gente 

velha e louca” (p. 38), pensa Klaus. Assim que entrou na cela onde “a civilização 

termina” (p.40), seu corpo foi motivo de piada e, antes mesmo de ser capaz de entender 

o que se passava com seus companheiros de cela, teve seu corpo violentado. Klaus 

entendia que era fraco ali, naquele momento ele era o homem que beijou as botas do 

soldado e não o que pisou no caracol. 

Em situações como esta, parecia pensar Klaus, o que restava era é tentar unir 

forças com o inimigo. Dessa forma, Klaus e Xalak, o “líder” dos prisioneiros, tornaram-

se amigos. Klaus tinha interesse em proteção, ele queria escapar da prisão sem a ajuda 

de seus pais; já Xalak tinha interesse na família rica de Klaus: “E o homem que se 

babava repetidamente da nuca de Klaus era agora seu amigo” (p. 41). 

Este tipo de atitude foi comentada por Freud, em cartas trocadas com Einstein à 

época do começo da Segunda Guerra Mundial e posteriormente publicadas sob o título 

de Porquê a guerra?. Para o psicanalista, a violência é direcionada do mais forte para o 

mais fraco, entretanto se os  mais fracos unirem forças, conseguem subjugar o poder do 

mais forte: 

A violência é subjugada pela união e, a partir daí, a força desses 
elementos reunidos representam o direito, por oposição à violência de 
um só. Vemos portanto que o direito é a força de uma comunidade. 
Continua a ser violência, sempre pronta para se virar contra qualquer 
indivíduo que lhe resista e operando com os mesmos meios, associada 
às mesmas finalidades; a diferença reside, na realidade, unicamente no 
facto de ter deixado de ser a violência do indivíduo que triunfa para 
passar a ser a da comunidade (FREUD, 2007, p. 41-42). 
 

Talvez Klaus não tenha problematizado sua situação dessa forma, mas ele sabia 

que precisava unir forças para sobreviver. Klaus se tornou amigo de Xalak e juntos 

conseguiram fugir da prisão. Quando Xalak não era mais necessário para seus planos, 

Klaus o matou. É exatamente dessa forma que Freud explica as relações de poder,  em 

época de guerra: você pode usar seu inimigo e dele conseguir benefícios ou então matá-

lo e impedir definitivamente que ele tente vingança em outra ocasião. 
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Além disso, Freud explica como a morte do inimigo satisfaz uma tendência 

instintiva do ser humano. Sendo assim, mais uma vez em Um homem: Klaus Klump é 

mostrado como o instinto se sobrepuja à razão, em situações extremas como é a guerra. 

Freud justifica essa ideia ao dizer que a violência é a forma com a qual o homem 

resolve seus conflitos, seja a violência bruta ou a institucionalizada, como é o Direito: 

Os conflitos de interesse que surgem entre os homens são, por 
conseguinte, em princípio, resolvidos pela violência. Assim acontece 
em todo o reino animal, do qual o homem não pode excluir-se; no 
caso do homem, acrescem, bem entendido, os conflitos de opinião, 
que se projectam até os mais elevados níveis de abstração e cuja 
solução parece carecer de uma técnica diferente (Ibidem, p. 40-41). 
 
 

2. O comportamento humano diante do estado de guerra 

 

O ambiente de Um homem: Klaus Klump lembra o quadro das grandes guerras, a 

violência e o fascismo instalados em um Estado totalitário, a disputa pelo poder e a 

submissão das mulheres e dos homens que se posicionavam contra essa situação. O 

lugar onde ocorre a guerra jamais é mencionado no livro, embora os personagens, com 

nomes de origem germânica, tornem possível que o leitor faça especulações sobre onde 

se situa a narrativa. 

Além disso, também não é possível saber qual o motivo que gerou a guerra. Os 

motivos não importam na obra, apenas as consequências: sofrimento e violência. A 

guerra se estende, ao ponto de parecer ter sido sempre assim. Não há mais música além 

do som dos tanques, das bombas, dos tiros; não há mais jardins. Na rua, encontra-se o 

corpo fétido de um cavalo, abandonado, mas que sempre volta à tona na narrativa. 

Entende-se que, assim como uma máquina, um ser vivo possui uma vida útil para a 

sociedade e quando não serve mais, é abandonado ao seu processo de decomposição. 

Ninguém toca num cavalo morto que está na rua há mais de uma 
semana. As moscas tocam no cavalo morto, mas nem os homens nem 
as mulheres nem as crianças tocam no cavalo morto. Está no meio da 
rua, já não passam carros, já não passam casais simpáticos de 
sombrinha na mão. Há um muro entre o ano passado e hoje. 
(TAVARES, 2007, p. 26). 

 

O corpo morto do cavalo, apodrecendo no meio na rua, marca uma divisão no 

tempo entre o antes e o durante a guerra, é a representação do caos instalado. O cadáver 

do animal lembra a todos o risco da morte em tempos de guerra. Algum tempo depois 
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de ser preso, Klaus percebe que ainda conseguia pensar melhor que os companheiros de 

cela, mas apenas porque estava naquele local há menos tempo. Nesse momento, sua 

dúvida era: “O cavalo ainda estará no centro da rua?” (p. 41), o que pode ser 

interpretado como uma indagação a respeito da duração da guerra. 

Entretanto, como explica Einstein (2007, p. 33), a guerra pode ser benéfica para 

certas pessoas: 

Penso aqui em especial naquele grupo que encontramos no seio de 
qualquer povo e que, pouco numeroso mas decidido, pouco 
preocupado com as experiências e os factores sociais, é constituído 
pelos indivíduos para quem a guerra, o fabrico e o tráfico de armas 
apenas representam uma oportunidade para obterem vantagens 
particulares e alargarem o campo do seu poder pessoal. 
 

A guerra durou tanto tempo que já havia se instalado na rotina das pessoas, já era 

o “comum”. Quando acaba, subitamente e sem explicação, surpreende o leitor. Mais 

uma vez percebe-se que os motivos para o começo e o fim da guerra não importam, 

posto que não são revelados, apenas as consequências são expostas. Quando Leo Vast, 

um rico empresário e o segundo marido de Herthe, lê a primeira página no jornal no dia 

do nascimento de seu filho, e descobre que a guerra enfim terminou, sua sensação – ao 

contrário do que o leitor poderia esperar nesse momento da narrativa – era de medo e 

não de alívio. 

[...] Leo Vast – pai – finalmente, desdobrou, ao fim da tarde, o jornal. 
E foi então que para a sua surpresa leu, em toda a primeira página: 
A GUERRA TERMINOU! 
E nesse momento não pôde deixar de sentir medo. Um grande medo. 
(TAVARES, 2007, p. 99). 
 

Pessoas como Leo Vast não eram afetadas pela guerra. Ele e sua família resistiam 

bem às mudanças, pois essas transformações afetam apenas a base da sociedade, 

deixando imunes às camadas mais abastadas. Uma terrível guerra acabara de chegar ao 

fim e o marido de Herthe finalmente se assusta ao ouvir um tiro, mas logo se lembra que 

ele próprio tinha ordenado o tiro que sacrificaria seu cachorro e então se tranquiliza 

novamente. A política do dinheiro não permite que pessoas como os Vast sofram, ainda 

que em tempos de guerra, posto que o dinheiro é o sistema político que se faz necessário 

e sua única lei é o próprio dinheiro, como o narrador da obra diz. 

Já Leo Vast lia com atenção a segunda edição do jornal. Que havia 
saído ao fim da tarde com novos desenvolvimentos, quando, 
assustado, deu um grande salto: um tiro! 
Recompôs-se: viera do jardim, era o seu empregado. 
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Ficou aliviado: o dia prosseguia. Nada de significativo havia mudado, 
pensou  (Ibidem, p. 101). 
 

Percebe-se, então, como o ser humano reage de diversas formas à guerra. Leo 

Vast, que nada sofreu; Klaus, que apesar de rico, recusa-se inicialmente a aceitar os 

benefícios que o dinheiro poderia lhe trazer, mas ao final acaba se tornando o homem de 

negócios que nunca quis ser; Alof, que fecha sua loja de instrumentos musicais e desiste 

para sempre se aprender a tocar; Herthe, que usa seu corpo para garantir sua 

sobrevivência e obter vantagem onde conseguir;  Johana, que enlouquece. 

 

3. A intimidação do corpo: o estupro como relação de poder e o sexo como 

mercadoria de troca 
 

Johana, a namorada de Klaus, entra em um bar, pede um copo de vinho e este lhe 

é negado por ser mulher. “Às mulheres não damos vinho” (p.8), responde o empregado. 

Johana precisou ameaçar o atendente do bar com uma pedra para conseguir o vinho, que 

lhe é dado sob a condição de não voltar mais lá. Ela sai do bar, se apavora com os 

tanques entrando na cidade e urina-se. Johana, mais tarde, não fugindo da sua condição 

de mulher, é estuprada. Johana, a mãe de Johana, a mulher de Alof, Herthe, todas 

sofrem abusos. Entretanto, mais do que o que poderia ser chamado de abuso por parte 

do “sexo forte”, o estupro em Um homem: Klaus Klump é uma evidência do domínio 

do corpo como demonstração de poder. 

Segundo Susan Brownmiller (1975, p. 15), “from prehistoric times to the present, 

[...], rape has played a critical function. It is nothing more or less than a conscious 

process of intimidation by which all men keep all women in a state of fear”. O estupro 

não está ligado apenas ao desejo sexual; o estupro é uma ação para manter a relação de 

poder, é um processo consciente de intimidação, como ressaltou Brownmiller. O estupro 

foi a forma pela qual o vencedor da guerra demonstrou seu poder diante das mulheres 

dos homens vencidos, das mulheres do povo vencido, foi como Xalak tentou ressaltar 

seu poder sobre Klaus ao estuprar a mãe de Johana. 

Um dia os soldados entraram na casa de Johana e viram que Johana 
era bonita e viram ainda que Johana tinha uma mãe louca que não 
entendia os que falavam a sua língua, muito menos quem falava outra 
língua. 
Um soldado que se chamava Ivor olhou mais vezes para Johana; olhou 
mais vezes que os outros soldados que não se chamavam Ivor. 
Ivor disse na língua que Johana era obrigada a perceber: 
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Vou voltar. Não te esqueças de mim. 
Johana ouviu. Catharina também ouviu. 
Dois dias depois, Ivor e três soldados entraram à força em casa de 
Johana, agarraram-na, e Ivor violou-a (TAVARES, 2007, p. 21). 
 

É importante perceber que o estupro nem sempre significa a falta de 

consentimento de uma das partes e sim a coação que existe sobre um dos corpos. Em 

tempos desesperadores, como a guerra, a necessidade de sobreviver e de cuidar daqueles 

a quem se ama pode se tornar uma prioridade mortal. É por meio do medo que mulheres 

como Herthe se submetem voluntariamente à autoridade do mais forte, tentando evitar 

ainda mais violência. A violência, nesse caso, é simbólica. O ato sexual é concedido em 

troca de proteção. Herthe se deitava com os militares mais poderosos e também os 

ajudava a capturar os homens da resistência (como fez com Klaus). Herthe tinha seu 

jardim intacto, seus pais e irmão intactos, não lhe faltava alimento, não passava por 

necessidades. Herthe era uma sobrevivente. 

Herthe era uma mulher áspera. Nunca pensava no que já tinha 
sucedido. Entendia-se com os militares. As suas ancas já tinham 
entregado docemente vários guerrilheiros. Herthe era uma mulher que 
queria manter o seu jardim (Ibidem, p, 43). 
 

Em ambos os casos citados de Johana e Herthe, percebe-se a relação de poder 

exercida por meio da coação ao sexo. Johana, após ser estuprada, torna-se amante de 

Ivor até que enlouquece, quando sua mãe é violentada também; já Herthe se casa com 

um militar. Ambas fazem o que é necessário para sobreviver à guerra, seus corpos são 

suas mercadorias de troca. 

 

4. A sensação de estranhamento 

 

Em Um homem: Klaus Klump não é abordado apenas a presença do homem no 

mundo, mas também o mundo influenciado pela existência humana, principalmente 

aquela vivenciada em um estado de guerra. Como Pedro Meneses (2012, p. 34) aduz: “a 

guerra é uma violenta redução do humano ao seu corpo”. Gonçalo M. Tavares escolhe 

o cenário de um estado totalitário para evidenciar a equivalência das relações entre o 

homem e o mundo e, consequentemente, produz em seu leitor tamanho estranhamento 

ao pensar sua própria espécie reduzida ao corpo, à luta pela sobrevivência. 
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Pensando a literatura como um dos instrumentos usados pelo homem para 

defrontrar suas próprias inquietações, angústias e conflitos existenciais, pode-se 

interpretar que esta narrativa se dispõe a confrontar, de forma crua e pungente, o ser 

humano e a parte frequentemente encoberta de sua humanidade. Esta parte é geralmente 

chamada de animalesca ou desumana, posto que é difícil para o homem se assumir 

como animal, como parte integrante da natureza (ao invés de tentar superá-la). 

Compreender a existência de inúmeros mecanismos para tentar subjugar esta parte 

“inumana” é justamente por ela ser tão humana quanto qualquer outro aspecto do 

homem. É isto que é posto diante do leitor deste romance: uma estranheza sobre si 

mesmo, e como a maioria das estranhezas, leva à reflexão. 

Na leitura que faz do romance, Como explica Luís Mourão (2011, p. 52), o 

homem é capaz de sentir familiaridade em sua inquietante estranheza e Um homem: 

Klaus Klump traz à luz esse confronto do reconhecimento de si, sem concessões líricas 

ou elevação do real. Esta narrativa apresenta a realidade em seu estado bruto e o homem 

despido de quimeras românticas. O estranhamento acontece quando o leitor desta obra 

se depara com a natureza violenta de sua própria espécie exposta de forma tão crua. O 

ímpeto à guerra não é uma exceção na personalidade humana, mas faz parte do que o 

homem é, assim como a violência intrínseca a ela. Como Kenneth Waltz (2004, p. 23) 

explica, a natureza humana está diretamente associada à guerra: 

De acordo com a primeira imagem das relações internacionais, o local 
das causas importantes da guerra reside na natureza e no 
comportamento do homem. As guerras resultam do egoísmo, de 
impulsos agressivos mal canalizados, da estupidez. As outras causas 
são secundárias e devem ser interpretadas à luz desses fatores. 
 
 

Considerações finais 

 

Tendo em vista os aspectos da obra considerados até então, entende-se que Um 

Homem: Klaus Klump não é uma narrativa de sentidos únicos, pelo contrário, exige uma 

leitura reflexiva diante de suas várias possibilidades de interpretação. Ao abordar as 

consequências da guerra no comportamento do homem e instigar o leitor a reparar em 

partes obscuras de sua própria humanidade, Gonçalo M. Tavares realiza sua intervenção 

como escritor. 



 125 

Ao longo da narrativa, percebe-se que Klaus, ao contrário do que se pensa em uma 

primeira leitura, não é o protagonista. Klaus é um entre os tantos homens e mulheres 

subjugados pela guerra e suas relações de poder. Posto isto, entende-se que a narrativa 

não se concentra em retratar uma personagem específica, todavia preocupa-se em tratar 

da experiência humana, do horror da guerra e, sobretudo, da luta pela sobrevivência. 

Sem, no entanto, ter pretensões de apontar justificativas ou conclusões de  sentidos 

únicos. 

Tais aspectos do romance em questão propiciam um “efeito de desconforto em 

que estranhamento e familiaridade se misturam” (FURÃO, 2013, p. 23). Dessa forma, a 

obra pode propiciar a reflexão sobre questões que envolvem antíteses do homem e da 

sociedade. Um Homem: Klaus Klump, sendo um romance-problema, aborda as 

inquietações existenciais as quais o ser humano está sujeito, evidenciando a  

problemática e a instabilidade do homem moderno e contemporâneo. 
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Resumo: As Mashups literárias emergem como uma nova modalidade de adaptação, a 
qual mescla textos canônicos a elementos da cultura de massa. A pesquisa tem como 
foco examinar: (1) o fenômeno das Mashups, considerando o lado estético da 
construção literária e o elemento fantástico, (2) a historicidade das obras canônicas; e, 
respectivamente, a valorização que apresentam no campo literário e fílmico; e (3) 
investigar as circunstâncias da circulação e da proximidade das Mashups junto ao 
público. A pesquisa também perpassa por uma análise comparativa com as obras: O 
Alienista (ASSIS,1994) e O Alienista caçador de mutantes (KLEIN, 2012), considerado 
os seus  respectivos contextos e modos de produção. 
  
Palavras-chave: Mashups Literárias. O Alienista. Releitura. Literatura Comparada. 
 
 
 
Um novo gênero literário emerge no horizonte 

 

O termo Mashup está em voga. A palavra feminina significa mistura em 

português. O conceito foi aplicado inicialmente no segmento da música, mais 

especificamente na música eletrônica, e se trata de uma composição criada a partir de 

duas ou mais canções pré-existentes. Parecido também acontece em algumas aplicações 

da Web (com a combinação de dois sistemas via API). 

Expandindo o leque, recentemente, a estética híbrida da Mashup apresentou suas 

ramificações no campo da literatura, As Mashups literárias surgem através da 

apropriação de um texto canônico, o qual é mesclado de elementos da literatura 

fantástica. Além disso, recebem fortes influências da ficção científica e da cultura pop. 

Vampiros, zumbis, fantasmas, monstros marinhos, alienígenas e mutantes são exemplos 

de criaturas que invadiram os clássicos literários.  Estes últimos funcionam como  

elementos que vão propor a transgressão e mudança da realidade ficcional a qual esses 

clássicos foram construídos. Essas releituras não desvirtuam ou boicotam a obra 

“original” e seu autor. Encontramos nos clássicos fantásticos a utilização de premissas, 

referências, personagens e enredos do romance já aclamado. O que existe é uma 

adaptação vocabular aos moldes contemporâneos (buscando preservar marcas 
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lingüísticas e pessoais do autor clássico) e a construção de uma realidade paralela a já 

existente. “Nem o texto literário, nem o autor mantêm a ‘autoridade de controle legal’ 

sobre ramificações intertextuais” (STAM, 2006, p. 26). 

Por toda parte existe conexão, por toda parte há exemplificação: 
nenhum acontecimento isolado, nenhuma literatura isolada pode ser 
adequadamente compreendida a não ser em relação a outros 
acontecimentos, a outras literaturas (ARNOLD, 2006). 
 

Mashup é a mistura em vários graus na reconfiguração de um clássico, e sua 

organização não prevê regras explícitas acerca de sua construção. Nota-se, porém, que o 

texto-fonte está sob domínio público, o que evita a cobrança de direitos autorais, e 

ainda, tratando-se de obras canonizadas, o conhecimento prévio da história inspiradora 

suscita maior curiosidade por parte dos leitores. Na verdade, nesse tipo de produção, a 

obra (clássica) de partida continua com seu lugar de ‘fonte inspiradora’, mesmo porque 

esta modalidade esbarra na questão de direitos autorais. Na sua divulgação, consta o 

nome dos ‘dois’ autores, como se a mashup fosse de autoria coletiva. 

Vale observar, portanto, que as editoras e a publicidade colocam os nomes dos 

autores ‘em dupla’, considerando um somatório de autorias, provavelmente por conta 

dos direitos autorais. Toda atitude, porém, demanda uma reflexão dos estudos literários. 

A autoria, neste caso, é de fato coletiva? O procedimento não é comum às releituras nos 

mesmos e diferentes suportes? A ênfase, aqui, é um dilema restrito ao mercado 

editorial? Como compreender essa estratégia em suas várias nuances são uma das 

questões que pretendemos desenvolver em trabalhos posteriores. 

Sucesso editorial, Orgulho Preconceito e Zumbis (SMITH, 2009) de texto fonte 

de Jane Austen, publicado pela editora Quirk Books trata-se de uma das primeiras obras 

do gênero. O livro vendeu mais de um milhão de exemplares em 2009 e entrou para a 

lista dos livros mais vendidos do jornal The New York Times. O romance conjuga 

amor, zumbis, batalhas violentas e ações de tirar o fôlego. No vilarejo de Meryton, 

Elizabeth Bennet e suas irmãs treinam artes marciais com o objetivo de enfrentar os 

mortos-vivos que estão a causar grande alarde nos campos aristocráticos do Sul da 

Inglaterra. Com a grande repercussão mundial e êxito dessa releitura, uma adaptação 

fílmica será lançada no próximo ano (2016), sob direção de Burr Steers. 

No Brasil, a editora Lua de Papel lançou uma coleção de Clássicos fantásticos, 

em que grandes nomes da nossa literatura tiveram seus romances (re) visitados e (re) 
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contados a partir dessa nova técnica de composição artística, enraizada à cultura 

contemporânea da tecnologia da informação. Tal intervenção resultou nos livros A 

Escrava Isaura e O vampiro (NONES, 2010), Senhora, a Bruxa (LOPES, 2010), Dom 

Casmurro e discos voadores (MANFREDI, 2010) e O Alienista caçador de mutantes 

(KLEIN, 2010): 

De fato, as leituras da juventude podem ser pouco profícuas pela 
impaciência, distração, inexperiência das instruções para o uso, 
inexperiência da vida. Podem ser (talvez ao mesmo tempo) formativas 
no sentido de que dão uma forma as experiências futuras, fornecendo 
modelos, recipientes, termos de comparação, esquemas de 
classificação, escalas de valores, paradigmas de beleza (CALVINO, 
2004). 
 

Levando o nosso olhar ao contexto escolar, a leitura de textos clássicos, 

geralmente é encarada pelos alunos como livros “chatos” e “difíceis”. Essas 

adjetivações revelam resistência a aproximar-se a textos indicados pela escola. Durante 

o ensino fundamental esses jovens leitores demonstram interesse em leituras de 

aventura, ação e narrativas imaginativas. Porém, no ensino médio, à medida que a 

literatura se torna uma disciplina curricular, o gosto da leitura tende a diminuir. Os 

textos clássicos lhe são apresentados como instrumentos de avaliação, não mais como 

leituras que gerariam prazer. Além dessa imposição, a linguagem erudita, as temáticas e 

estruturas formais podem ser um dos fatores de repulsa dos jovens a esse tipo de leitura, 

uma vez que pode também não abarcar minimamente a bagagem cultural e expectativas 

desse jovem leitor. Diante desse cenário, é preciso pensar em atividades, metodologias e 

estratégias que suscitem novamente uma relação prazerosa e inesquecível com a obra 

literária clássica dialogada com a produção do nosso tempo. 

Diante disso, as Mashups Literárias poderiam representar uma estratégia de 

resignificar esse bem cultural (o texto clássico) por meio de uma linguagem mais 

compatível aos múltiplos aspectos culturais contemporâneos, os quais os jovens estão 

em contigüidade. Em vista disso, o texto clássico torna-se mais acessível e palatável, 

reaproximando leitor sujeito leitor e objeto literário. 

 

Significados transcendentais? Deus, ideia e substância estão à deriva 
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Este novo gênero literário tem como efeito inicial desmistificar o cânone e 

depois, dependendo de como for lido, iluminá-lo ou obscurecê-lo. Por conseguinte, é 

possível reconhecer a obra clássica e adaptação como linguagens ‘suplementares’, 

tratando-se de um sentido mais autônomo sem a obrigatoriedade de completar o sentido 

que o precedeu. (DERRIDA, 1994) 

A realidade do mundo se apresenta a nossos olhos múltipla, espinhos, 
com estratos densamente sobrepostos. Como uma alcachofra. O  que 
conta para nós na obra literária é a possibilidade de continuar a 
desfolhá-la como uma alcachofra infinita, descobrindo dimensões de 
leitura sempre novas (CALVINO, 2007, p. 210). 
 

Derrida (2004) aponta sua preocupação com o funcionamento da linguagem, 

suas relações com outras culturas, saberes e práticas. Nesse contexto, significado seria 

infinito. Essa abertura de jogo tenta romper com a tradição de busca de significados 

transcendentais. Os signos assumem sentidos instáveis e descontinuados, colidindo 

assim, com uma “doutrina” estruturalista de estabilização do sentido textual: “O 

suplemento é uma adição, um significante disponível que se acrescenta para suprir uma 

falta do lado do significado e fornecer o excesso que é preciso” (SANTIAGO, 1976). 

 

Clássicos X releituras: noção de valor dos textos literários em jogo. O erudito 
diante da cultura de massa 
 
 

Outro ponto importante é notar que os julgamentos de valor parecem ter, sem 

dúvida, muita relação com o que se considera literatura, e o que não se considera. 

Contudo, se por um lado aceitamos a sugestão de que 'literatura' é um tipo de escrita 

altamente valorizada, por outro temos que abandonar a ilusão de que a categoria 

'literatura' é 'objetiva', no sentido de ser eterna e imutável. Para Eagleton, “não existe 

uma obra ou tradição literária que seja valiosa ‘em si’ [...] Valor é um termo transitivo: 

significa tudo aquilo que é considerado como valioso por certas pessoas em situações 

específicas, de acordo com critérios específicos e à luz de determinados objetivos” 

(EAGLETON, 1997, p.16). Assim, o fato de sempre interpretarmos as obras literárias, 

até certo ponto, à luz de nossos próprios interesses – e o fato de, na verdade, sermos 

incapazes de, num certo sentido, interpretá-las de outra maneira – poderia ser uma das 

razões pelas quais certas obras literárias parecem conservar seu valor através dos 

séculos. O que queremos dizer é, em outras palavras, que todas as obras literárias são 
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'reescritas', mesmo que inconscientemente, pelas sociedades que as lêem. As obras 

literárias são canônicas ou não canônicas em decorrência de situações específicas: 1) 

Conceito Público; o valor que as pessoas atribuem a determinada obra; 2) Referência 

temporal e 3) o contexto sociocultural a qual o material literário encontra-se submetido.  

Assim como uma obra pode ser considerada como filosofia num 
século, e como literatura no século seguinte, ou vice-versa, também 
pode variar o conceito público sobre o tipo de escrita considerado 
como digno de valor. Até as razões que determinam a formação do 
critério de valioso podem se modificar (EAGLETON, 1996, p. 15). 
 

A estrutura de valores, em grande parte oculta, que informa e enfatiza nossas 

afirmações, é parte do que entendemos por ideologia. Por ‘Ideologia’, Eagleton explica 

que a maneira pela qual aquilo que dizemos e no que acreditamos se relaciona com a 

estrutura do poder e com as relações de poder da sociedade em que vivemos. Ele não 

entende por ‘ideologia’ apenas as crenças que têm raízes profundas, e são muitas vezes 

inconscientes; considera-a, mais particularmente, como sendo os modos de sentir, 

perceber e acreditar, que se relacionam de alguma forma com a manutenção e 

reprodução do poder social. 

A literatura tida como entidade instável, nos traz uma inquietação: ‘ Que 

conceitos nós, como leitores, adotamos como referência para atribuir qualquer tipo juízo 

valor a uma obra Literária?’A literatura clássica é considerada, na maioria das vezes, 

como uma leitura de maior prestígio quando comparada às obras contemporâneas. 

Entretanto, esse fato pode ser atribuído ao valor artístico que essas obras ganharam na 

época de sua disseminação, não significando que essa valorização seja tão pulsante em 

na sociedade atual. Tais obras ganharam um caráter ornamental, porém indescartável. 

Impera uma admiração insubstancial, à medida que menos se conhece a literatura 

clássica. Às vezes, em decorrência, desse desconhecimento, realizamos um verdadeiro 

culto ao clássico, e tomamos como referência modelos clássicos para sistematizar a 

produção do nosso tempo. Essa ação comparativa do tipo antigo/moderno, podem se 

tornar prejudicial a nossa ao processo de reflexão crítica entre sobre essa dicotomia a 

qual criamos. É preciso desvencilhar-se, interpretar e transformar, escolhendo o aparato 

teórico mais adequado ao tratamento dos critérios que adotamos hoje. A necessidade de 

aclimatação dos clássicos é aos modos da cultura de massa é uma urgência, o status de 

clássico e de literatura da ordem das musas, só vai manter os adolescentes afastados do 
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texto literário, impossibilitando transformações de ordem individual e coletiva. Não 

existe uma essência a ser descoberta, de valor imanente: 

Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir 
dizer, e, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, 
inéditos. Naturalmente isso ocorre quando um clássico ‘funciona 
como tal, isto é, estabelece uma relação pessoal com quem o lê. Se a 
centelha não se dá, nada feio: os clássicos não são lidos por dever ou 
por respeito, mas só por amor (CALVINO, 1995, p. 23). 
 
 

A literatura a serviço do mercado das massas consumidoras: transferência do 
mecenato para o respaldo popular 
 
 

Levando o olhar para os efeitos das novas tecnologias e convergência de mídias 

na área da literatura, tentamos compreender a Mashup como uma releitura do clássico 

como produto da cultura de massa. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade 

técnica (BENJAMIN, 1955) nos ajuda a reconsiderar a destruição da aura da obra de 

arte original pela sua produção em série e, ao mesmo tempo, a valorizar os efeitos de 

circulação e proximidade que a reprodutibilidade promove. A necessidade de possuir o 

objeto, de tão perto quanto possível, na sua cópia ou reprodução condicionou o declínio 

da aura do texto literário, antes uma figura singular, composta de elementos espaciais e 

temporais. Pomos em xeque, portanto, o preconceito de ‘profanação’ do clássico; 

buscaremos, então, demonstrar a importância das Mashups Literárias, levando em 

consideração os seus efeitos para a recepção contemporânea e para os estudos literários. 

Com a emancipação de cada uma das práticas da arte, do âmbito 
ritual, aumentam oportunidades de exposição dos seus produtos. A 
possibilidade de expor um busto que pode ser enviado para qualquer 
lado, é maior do que a de expor uma divindade que tem o seu lugar no 
interior de um templo. A possibilidade de expor uma pintura é maior 
do que a de expor o mosaico ou o fresco que a precederam. E ainda 
que a possibilidade de expor, em público, uma missa não seja inferior 
à de fazer relativamente a uma sinfonia, esta surgiu numa época em 
que a sua possibilidade de ser exposta prometia ser superior à da missa 
(BENJAMIN,1994, p. 10). 
 

Através dessa dessacralização da obra clássica, aumenta-se a possibilidade de 

exposição e da recepção positiva por parte desses leitores. Alvos de inúmeras críticas, 

os clássicos fantásticos, têm como objetivo iluminar a obra canônica, chamando atenção 

para as lacunas do texto literário, o ‘não’ expresso, expandindo, assim, o horizonte de 

interpretação do leitor e estimulado um processo de devoração crítica. 
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Só o livro cria suas próprias regras. Na verdade, o movimento do 
estilo deverá fazer com que essas regras sejam postas em perigo, em 
xeque, talvez, e deverá mesmo explodi-las. Longe de respeitar formas 
imóveis, cada novo livro tende a constituir suas leis de funcionamento, 
ao mesmo tempo em que produz a destruição delas mesmas (ROBBE-
GRILLET, 1969, p. 10). 
 

Utilizando-se de aspectos estruturais e estéticos específicos, as Mashups 

Literárias nos conduzem a um processo de democratização da cultura literária, 

anteriormente restrita a certos segmentos da sociedade. A desfragmentação desse 

modelo único de se pensar e fazer literatura fomenta a libertação e a formação de 

leitores que têm uma compreensão mais ampla da sua própria cidadania, das urgências 

do mundo e que se proponham em transgredir ordens predeterminadas. 

 

O Alienista Caçador de Mutantes 

 

De texto ‘fonte’ de Machado de Assis e reescrito por Nathália Klein, O Alienista 

Caçador de Mutantes faz parte da coleção de Clássicos Fantásticos lançados pela editora 

Lua de Papel em 2010. Independente do juízo de valor que se faça da primeira Mashup 

brasileira, é de grande importância reconhecer o valor simbólico da hibridicidade 

característica desse cruzamento de práticas discursivas do presente e do passado. 

Nesse novo enredo, a população da cidade de Itaguaí é alarmada com a queda de 

uma nave espacial e por uma névoa que causará inúmeras mutações provenientes de um 

vírus alienígena. Simão Bacamarte, médico infectologista, resolve se dedicar aos 

estudos das mutações genéticas. O médico recebe do povo a alcunha de alienista, uma 

combinação de alien com especialista. Ao invés de doentes mentais, seus alvos são 

mutantes que começam a aparecer na cidade e são levados para sua clínica a “Casa 

Verde.” Ao decorrer de sua experimentação, Simão Bacamarte torna-se cada vez mais 

obcecado pelo trabalho de investigação de possíveis causas dessa patologia e pela busca 

uma cura universal para essa epidemia. 

Com o passar do tempo, Bacamarte passou a enxergar casos de mutação em 

pessoas sem sintomas aparentes, internando-as, gerando grande espanto e temor na 

população da pequena vila do interior do Rio de Janeiro. Dona Evarista, esposa de Dr. 

Bacamarte, mulher que ama e admira o marido, é desprezada e ironizada pelo marido 

durante toda trama, de forma bastante irreverente. A mulher por ser mal composta de 
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feições é descrita pelo marido como um tribufu. Bacamarte, inclusive agradecia a Deus 

tal fato, pois ele não correria o risco de contemplá-la mais que a Ciência. 

Se D. Evarista era gorda, se tinha buço e um semblante que parecia 
estar constipada, se puxava de uma perna e tinha mau hálito, 
agradecia-o a Deus, pois não corria o risco de preterir os interesses da 
ciência na contemplação exclusiva e vulgar da companheira tribufu 
(KLEIN, 2010, p. 9). 
 

Crispim Soares é o farmacêutico que a auxilia o Dr. Bacamarte no tratamento 

dos mutantes, uma figura que admira e respeita tudo o que o médico diz. Constituindo, 

assim, uma personagem que apresenta dificuldades de tomar suas próprias decisões, 

tendo um caráter de fácil manipulação. Além de amigo e cúmplice de Simão Bacamarte, 

o farmacêutico parece ser também a grande paixão do Alienista, a qual, porém, não é 

correspondida. Inúmeras passagens da narrativa trazem cenas de insinuações explícitas 

de Bacamarte para seu companheiro. 

Simão Bacamarte recebeu-o com alegria própria de uma gazela no 
bosque, uma alegria abotoada de seriedade até o pescoço, mas que 
estava pronta para ser despedida a qualquer momento, de preferência 
violentamente (KLEIN, 2010, p. 33). 
 
 

Um diálogo com a cultura pop 

 

Twitter, Facebook, Google, Wikipedia, Treding Topics, filmes, Michael Jackson 

e Xuxa são algumas referências pop relacionadas a fatos históricos da cidade de Itaguaí 

e a personagens. Partimos do pressuposto que a cultura pop faz alusão a elementos 

constantes e que estão impregnados dentro de uma determinada estrutura social. Dentro 

desse jogo de combinações para a composição da Mashup, esses elementos 

contemporâneos podem ser encarados como mediadores entre sujeito-leitor e texto 

literário clássico, mesmo que em sua forma adaptada como na Mashup: 

D. Evarista soltou um grito histérico e atirou-se a seu amado. 
Balbuciou algo incompreensível, que só poderia se assemelhar a 
algum discurso satânico de palavras ao contrário, como nos discos da 
Xuxa (KLEIN, 2010, p. 52). 
 

Essa passagem descreve a recepção de Bacamarte para D. Evarista, a qual volta 

de viagem do Rio de Janeiro. Dona Evarista, emocionada e com os ânimos alterados ao 

ver o marido apresenta essa reação adversa e inesperada. A cantora e apresentadora 

Xuxa é a referência pop que compõe esta cena. O discurso satânico balbuciado por 
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Evarista faz alusão à música “Ilariê”, da própria cantora, que segundo parte da mídia e 

público, ao ser executada ao contrário, ouve-se nitidamente mensagens de possível 

conteúdo satanista. O assunto até hoje gera um debate entre fãs, religiosos e mídia com 

os mais diversos e polêmicos posicionamentos sobre a canção. 

D. Evarista contrariou as esperanças de Bacamarte em ter um filho, como uma 

das últimas soluções, após anos de espera, o médico realiza uma pesquisa no Google e 

lê na Wikipédia que a melhor solução era colocar a esposa em um regime alimentício, 

de modo que consiga cumprir suas obrigações maritais: 

Ao cabo desse tempo, faz um estudo profundo do assunto, procurou 
no Google e leu no Wikipédia que a melhor solução era colocar a 
mulher em um regime alimentício especial, combinado a sessões de 
acupuntura, ioga, shiatsu e massagem tântrica (KLEIN, 2010, p. 10). 
 

Google e Wikipédia são as duas referências pop destacadas no discurso de 

Bacamarte, a primeira diz respeito ao serviço de busca on-line de informações, 

basicamente, infinitas. Em contrapartida, Wikipédia é um projeto enciclopédico de 

licença livre, a qual apresenta um conteúdo livre, na qual qualquer pessoa pode ser 

responsável pela publicação desse conteúdo digital. 

 

Rompendo o caráter verossímil da narrativa Machadiana: O fenômeno 
sobrenatural e seus desdobramentos 
 

Há um fenômeno estranho que se pode explicar 
de duas maneiras, por meio de causas de tipo 
natural. A possibilidade de se hesitar entre os 
dois criou o efeito fantástico (TODOROV, 1968, 
p. 63). 
 
 

Homem elástico, ciclope, o mecânico que realiza teletransportes, homem coelho, 

outro que transforma objetos em ouro são algumas das personagens da atualizada 

narrativa Machadiana. Elas surgem após uma grande explosão que iluminou o céu de 

Itaguaí, a qual faz os moradores de Itaguaí pensarem ser este o sinal do fim dos tempos. 

Mutantes furiosos eram trancados em quartos, enquanto os mansos andavam a solta 

pelas ruas, muitas das vezes faziam uso de suas mutações em benefício da comunidade: 

Não era incomum ver um ciclope soldando fios elétricos com o raio 
laser que vertia de seus olhos ou mesmo testemunhar um homem 
elástico resgatando o gatinho da vizinha que havia subido na enorme 
mangueira antiga (KLEIN, 2010, p. 11). 
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A personagem Costa é um dos cidadãos mais estimados em Itaguaí, tornou-se 

milionário após transformar mais de quatrocentas toneladas de esterco em ouro. Dizia-

se que o homem recebera seus poderes de alienígenas terríveis. A partir desse momento, 

passou a prestar inúmeros favores à população com seus poderes sobre-humanos. 

Costa era um dos cidadãos mais estimados em Itaguaí, transformara 
quatrocentas toneladas de esterco em barras de ouro com apenas um 
toque, gerando uma renda que bastava, segundo seu tio, para viver 
“até o fim do mundo” (KLEIN, 2010, p. 40). 
 

Em dado momento, esteve prestes a transformar a sogra de um cidadão em ouro, 

porém tal fato não se sucedeu por ter sido levado à Casa Verde. 

Etimologicamente, a expressão ‘fantástico’ provém do latim phantasticus, termo 

que, na verdade, procede do grego phantastikós; os dois vocábulos têm o sentido 

aproximado à ‘fantasia’. Por esta via etimológica, pode-se também entender a literatura 

fantástica como a narrativa que é elaborada pelo imaginário, por uma dimensão 

supostamente inexistente na realidade convencional. 

O fantástico nasce daquilo que não pode ser explicado através da racionalidade e 

do pensamento crítico. Para Todorov (1968), filósofo e linguista, um evento fantástico 

só ocorre quando há dúvida se esse evento é real, explicado pela lógica, ou sobrenatural, 

ou seja, regido por leis que desconhecemos. Alguns exemplos de seres fantásticos que 

habitam a literatura são: ninfas, silfos, elfos, duendes, gnomos, bruxas, vampiros, 

androides, lobisomens e zumbis, estes últimos, nosso objeto de estudo através da 

Mashup. 

A nossa questão, que também será desenvolvida posteriormente, é como 

trabalhar esta noção de ‘fantástico’ sem cair na visão dicotômica real versus fantasia e 

pares derivados. 

 

(In) conclusões 

 

Estabelecer um olhar mais atento às transformações e particulares da literatura é 

uma exigência acadêmica a ser  observada e (re) lida com regularidade. As Mashups 

literárias burlam os padrões pré-estabelecidos apresentando um conteúdo capaz de 

cativar novos leitores. Recontar os clássicos significa a destruição da memória literária? 

Cabe nessa pesquisar a longevidade do texto clássico. Essas releituras fantásticas 
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representam um movimento de continuação e rompimento. Concomitantemente, se 

propõe em manter elementos da narrativa tida como ‘ original’, contudo, lança-se 

também ao desafio da desconstrução, como qualquer releitura. Tem como princípio dar 

uma nova configuração a conceitos e elementos já renomados. A teoria comparativista 

adotada para o desenvolvimento desse projeto valoriza a diferença, a iluminação mútua 

dos textos em jogo. O estatuto de fidelidade ao texto de partida é desfavorável, 

sobretudo, pelo fato da Mashup e o texto clássico se encontrarem em contextos de 

produção e recepção diferentes.  Descolar o olhar dos modelos clássicos de avaliação é 

uma atividade a ser feita por nós para enxergarmos e atribuirmos valor à produção do 

nosso tempo. O objeto literário não é um material sagrado. Precisamos superar a noção 

que o popular em contato com erudito é estupidez. Como aponta Barthes, o texto 

literário é um espaço multidimensional a leituras e interpretações. Nenhum escrito é 

original, todos estão a misturar-se e chocar-se. Considerá-los mensagens do autor-Deus 

é uma verdadeira anedota. 
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