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entrevista

“A música que componho
é criada para dignificar
os próprios sons”
Uma conversa com PAULO mOTTA

por Daniela Aragão

Paulo Motta é compositor eletroacústico e pesquisador brasileiro. Foi um dos
membros fundadores do Uavisiliu, grupo multimídia-experimental no qual atuou entre
1981 e 1983 e que reunia música, dança, artes plásticas e poesia em performances.
Desenvolve um trabalho didático de divulgação da música erudita contemporânea e da
música experimental.
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Daniela Aragão: Como se deu a
descoberta da música eletroacústica?
Paulo Motta: Não se deu por método
acadêmico, mas por meio da leitura de
livros, de maneira autodidata. Por sinal, um
livro de psicologia, referente à psicologia
transpessoal, muito me estimulou. Na ocasião
eu cursava o primeiro período de psicologia,
no Ces. No livro, havia a representação de
um quadro, em que apareciam vários pontos
de centros energéticos no corpo humano.
São sete pontos. No sexto, ou sétimo
chacra, a música preponderante era a música
eletrônica. Segundo o autor do livro, neste
quadro ele cita a música eletrônica como
representativa dos chacras mais sutis.
Daniela Aragão: Este quadro então
foi impactante para você?
Paulo Motta: Com certeza. Imagina que
isso se deu em 1979/1980. Não tinha como
pesquisar direto, recorrer à internet (mesmo
porque não existia Internet (rs). Passei
a pesquisar através de livros, em Juiz de
Fora, especificamente, “Um guia da música
eletrônica”, em inglês. A partir deste livro,
passei a entender o que é música eletrônica.
No entanto, a literatura sobre o assunto era
escassa e, mesmo assim, com o passar dos
anos, consegui mais alguns títulos, assim
como algumas partituras.
Daniela Aragão: Você poderia dar
uma definição do que seria o termo
“música eletrônica”?
Paulo Motta: A escola de Paris surgiu
primeiro. Eles gravavam qualquer tipo de
som e manipulavam aquilo eletronicamente.
Sons de instrumentos, trem, porta rangendo,
voz ... Eles gravavam esse e muitos outros
8

sons e os transformavam eletronicamente.
Eles chamavam esta técnica de música
concreta; e quem a criou foi Pierre Schaefer
com seus colaboradores. Já na Alemanha, a
escola se opunha a esse tipo de perspectiva
de composição. Eles não gravavam nenhum
som externo, sintetizavam o som puramente
eletrônico em aparelhos, e denominaram
esta técnica de Elektronische Musik,
ou música eletrônica. São duas fontes
sonoras completamente diferentes. Isso
define o uso do material para que se faça
a distinção. A música de Paris era chamada
de música concreta, pois eles gravavam
a matéria sonora; e a música de Colônia,
denominada eletrônica, tinha seus timbres
sintetizados eletronicamnete. Os métodos
composicionais também se diferenciavam:
os franceses tinham uma perspectiva
fenomenológica do som, com um método
composicional derivado da concretude
sonora; os alemães aplicavam o método
serial às sonoridades puramente eletrônicas.
Daniela Aragão: De onde vem a
caracterização inicial dos termos
“música eletrônica” e “música
concreta”?
Paulo Motta: O termo em alemão
“Elektronische Musik” foi empregado,
primeiramente, dando a entender, que
o som era sinteticamente eletrônico, no
início dos anos 1950. A música concreta
foi em 48/49. Eram duas escolas com
perspectivas diferentes. Na música
concreta, a perspectiva era fenomenológica,
como afirmei, e seus criadores não tinham
método composicional específico, como os
compositores de Bolonha.
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Daniela Aragão: O que singulariza a
escola de Colônia?
Paulo
Motta:
Inicialmente,
os
compositores de Colônia adotaram o
método serial, criavam quatro sequências
com as doze notas do sistema temperado
e criavam variações dessas notas em cada
sequência. Ou seja, aplicavam um método
de composição derivado do pentagrama, o
serialismo, criado por Shoenberg. Mas os
criadores da música eletrônica (naAlemanha)
se valeram da obra de um de seus discípulos,
Weber, o qual praticava um serialismo mais
radical. Isso tudo é para se dizer, que na
música eletrônica da Alemanha, eles tinham
um método de composição específico,
oriundo de um método composicional antes
aplicado aos instrumentos tradicionais. Eles
aplicaram, inicialmente, esse método aos
sons eletrônicos sintetizados. Com o passar
dos anos, os compositores se tornaram
menos restritivos e passaram a realizar
suas composições, com métodos mais
condizentes com a estrutura acústica dos
sons eletrônicos.
Daniela Aragão: E a escola de Paris?
Paulo Motta: Os compositores de Paris,
por outro lado, não aplicavam um método
composicional específico. A perspectiva
deles era fenomenológica. Lidavam com os
sons em sua concretude.
Daniela Aragão: Além da parte
eminentemente teórica, como se dava
a procura dos sons para audição?
Paulo Motta: Comecei a procurar discos.
Era muito difícil, pois eu não tinha nenhuma
notícia de edição na época de LP nacional.
Na verdade, não me lembro como fui
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me aproximando do material, só sei que
consegui.
Daniela Aragão: Você realizou
algumas mostras eletroacústicas em
Juiz de Fora.
Paulo Motta: Sim. Como tratava-se de
uma mostra e não de um encontro, tive
autonomia para solicitar aos compositores
os quais tive contato prévio, o envio de
material de áudio, naquela época, em
CDs. A música eletroacústica tem uma de
suas vertentes no suporte fixo. O sujeito/
compositor sintetiza os sons, grava-os, não
importando qual a origem dos sons a serem
utilizados. Geralmente, eram concretos e
eletrônicos juntos. Isso era feito não para ser
escutado como em um disco com alguém
interpretando um instrumento tradicional
A composição era feita, especificamente,
para suporte físico. Não era como você
entrar no estúdio e registrar a performance
com instrumentos e voz e isso ser fidedigno,
ao que você está tocando em tempo real. A
música torna-se então uma categoria para
ser pensada e escutada em suporte físico,
sem intérprete ou a gestualidade aplicada
aos instrumentos tradicionais.
Daniela Aragão: A fixação no suporte
físico dispensa a performance.
Paulo Motta: Quando você vai a um
espetáculo de música popular ou erudita,
você além de ouvir a música, vê a música, a
performance. Não é como chegar em casa,
colocar um LP ou CD e ouvir. Neste caso,
escuta-se o registro de uma performance,
que foi feito em estúdio ou em uma
apresentação em tempo real. No suporte
físico, você vai ao auditório, senta-se e,
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simplesmente, ouve. É uma experiência
relativamente difícil, pois o ouvinte não tem
a referência da gestualidade instrumental.
Daniela Aragão: Quantas mostras
você realizou?
Paulo Motta: Organizei quatro mostras
em Juiz de Fora, mas que não ocorreram
com sistematicidade. Eu contava com o
apoio logístico, eventualmente financeiro,
de algumas instituições, como a UFJF,
Funalfa e CCBM. Estas mostras, não
envolviam gastos financeiros muito elevados,
somente aparelhagem. Eu colocava a minha
e eventualmente alugava alguma, ou a
instituição. Nas apresentações eu sempre
incluía alguma execução minha, tinham
alguns instrumentos que eu executava
junto com a parte programada (música
eletroacústica mista). Eram composições
autorais. Nunca tive pretensão de chamar os
compositores. Apresentei composições de
músicos europeus, americanos, japoneses,
latino-americanos, dentre outros.
Daniela Aragão: Ocorreu intercâmbio
de peças?
Paulo Motta: Com certeza. Alguns
compositores americanos me enviavam
peças. Era comum os compositores,
que eram nascidos em um país, mas que
residiam em outros. Havia argentino em
Paris, por exemplo. Dois dos participantes
vieram ministrar aulas na Universidade
Federal de Juiz de Fora, Daniel Castellões
e Daniel Quaranta. Este último, argentino.
Encontrei-me com eles nos cursos de
música.
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Daniela Aragão: Você poderia falar
sobre o seu processo de composição?
Paulo Motta: Fui desenvolvendo meu
trabalho de composição paralelamente ao
de escuta. Criei uma forma muito pessoal
para meu método de composição. Consegui
me satisfazer como compositor e tive um
respaldo principalmente do maestro Jorge
Antunes. Cheguei a escrever uma resenha,
a pedido dele, de uma de suas composições,
e que foi editada em um periódico sobre
música contemporânea.
Daniela
Aragão:
A
música
eletroacústica ainda parece restrita
aos iniciados.
Paulo Motta: Por um lado sim, pois ela tem
uma especificidade. Ela passa a incorporar
um tipo de som que é comumente excluído
da música tradicional. Uma assepsia que é
legítima. Quando você parte do sistema
não temperado para o temperado, você
opera uma lapidação sonora para purificar
o som. O Cravo Bem Temperado, de
Bach, evidencia isso. No início do século
XX se inicia a utilização do ruído, de
sonoridades consideradas, naquela época,
como não musicais, típicos da sociedade
industrializada, com suas máquinas. Vai se
legitimar no limiar do século XX, com a
duas escolas, concreta e eletrônica. Depois,
com a junção das duas, tem-se a música
eletroacústica.
Daniela Aragão: Você também
caminha na seara da música étnica.
Paulo Motta: De 2004 a 2006 passei a
ler artigos sobre música étnica e música
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popular, muito em função do mestrado
e especialização, que não foram estudos
específicos na área de etnomusicologia,
mas estudos etnomunicológicos sobre a
estrutura rítmico-melódica de culturas
musicais religiosas. Passei a conviver
com estes dois campos (aparentemente)
tão díspares, música eletrônica e música
étnica. Uma é fruto da sociedade moderna,
europeia. Afirmo que é produto de uma
tecnologia muito própria das sociedades
ocidentais, da civilização. A música étnica
é ligada às culturas originárias, e que estão
sujeitas, em alguns casos (como a africana)
a uma certa precariedade econômica. São
aparentemente distantes.
Daniela Aragão: E os seus discos
autorais?
Paulo Motta: Na verdade são três discos
e duas categorias. O primeiro e o terceiro
são experiências, que fiz com instrumentos
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acústicos e digitais, trabalhados no
computador. Procurei mostrar como eles
se comportam num ambiente informático.
Um meio termo entre registrar uma
performance e entender como, num
ambiente simulado de instrumentos
acústicos, ambas as fontes sonoras podem
ser trabalhadas com recursos informáticos.
Trabalhei, sobretudo, com amostras sonoras
digitalizadas. Muitos instrumentos que eu
inseri nas gravações, inclusive, não toco
mais. Por exemplo, utilizei amostras de
percussão eletrônica procurando reproduzir
timbres acústicos, o que foi um desafio.
Minha proposta era pesquisar como os sons
acústicos digitalizados se comportavam
numa gravação, como as sonoridades
instrumentais podem ser pensadas e
trabalhadas em ambiente informático.
Daniela Aragão: Fale sobre seu
segundo disco.
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Paulo Motta: Sonorus Urbis. Ele é
eletroacústico. Apliquei a técnica de
composição eletroacústica para descrever
histórica e sonoramente uma realidade
sônica específica, que não por acaso foi em
Juiz de Fora. A relação entre este trabalho e
os outros dois, se estabelece na ambientação
informática na qual foram trabalhados.
Daniela Aragão: O que você acha de
alguns trabalhos que retiram a base
e mantém a voz. Foram realizados
alguns com vozes de cantoras como
Nina Simone e Billie Holiday.
Paulo Motta: A proposta é fantástica e
legítima, vai depender de como foi feito.
Pode ficar lamentável ou primoroso. Não
tenho pudor com relação a isso. Sempre me
lembro de John Cage. Ele era versátil em
vários conhecimentos. Era por exemplo,
especialista em cogumelos, um conhecedor
do assunto. Costumava colher nos campos
os cogumelos comestíveis. Cage falava o
seguinte: para ingerir os cogumelos, preciso
ter um conhecimento profundo sobre eles,
pois posso morrer se ingerir numa espécie
que for venenosa. Já com os sons, ao
contrário, posso ouvir qualquer um que não
irei morrer de audição (risos). Posso ouvir
qualquer som que não corro o risco de me
envenenar.
Daniela Aragão: A fala de Cage serve
para você.
Paulo Motta: Exatamente. Não vou me
envenenar com algum som. Quando afirmo
isso, não é que deslegitimo algum gênero
musical. São campos sonoros que existem,
a música popular, erudita, étnica, seja qual
for.
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Daniela Aragão: Não há preconceito
musical em você, então?
Paulo Motta: Como pesquisador
independente aprendi uma coisa: Não tenho
pudor com relação aos gêneros musicais.
Qualquer tipo de música é analisável, e pode
ser considerada para tal fim. Não é questão
de gosto. Possuo meu gosto musical, mas
quando opero a escuta musicológica, não
faço distinção. Não importa área ou gênero.
Se você faz questão de um instrumento
afinado e vai escutar um kotô japonês, você
fica alucinado. Por isso Cage é importante
neste contexto de pesquisa. Sempre
abrir janelas, desempoeirar os ouvidos,
desossificar a escuta.
Daniela Aragão: O que você gosta de
ouvir?
Paulo Motta: Muita música eletroacústica,
muita música étnica de várias origens, que
considero riquíssimas. Música Popular
Brasileira está atrelada à minha memória
afetiva, quem negar que não tem alguma
memória afetiva com música, penso que
está mentindo para si mesmo. Mas são
momentos sazonais. Muito do que ouvia
há tempos, hoje não faz mais sentido em
termos de memória afetiva e muito também
se faz presente.
Daniela Aragão: Tem coisas que a
gente ouve e se surpreende pela
atemporalidade delas. O grupo
formado por César Camargo
Mariano, Luizão Maia, Elio Delmiro e
Chico Batera, que acompanhava Elis
Regina, é fantástico até hoje.
Paulo Motta: Certamente, uma formação
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que não vi mais. Antes de qualquer coisa,
reouvir é uma questão existencial. A
existência tem um dado de imprevisibilidade,
A experiência que tenho no meu corpo e
do ambiente, se altera, permanentemente.
Uma frase de um provérbio Zen pode ser
uma metáfora para esse tipo de percepção:
“A montanha é um acontecimento”,
aparentemente ela é sempre a mesma,
mas ela se transforma, permanentemente,
mesmo que não percebamos essas sutis
transformações. Nossa vida é sempre
inacabada, e quem acha ou tem a pretensão
de que fez algo perfeito, no meu entender,
já está morto, vive, mas não mais existe
Daniela Aragão: Há sempre a sensação
do inacabado.
Paulo Motta: Toda obra é imperfeita e
inacabada. Não consigo parar de pensar ou
inventar uma forma de lidar com os sons. Há
a música, os sons, os ruídos. Quando você os
confronta, ocorre uma explosão e você chega
à questão do inacabamento, da finitude.
Tudo se transforma, permanentemente,
e a obra é assim. A explicação para a ânsia
de produzir é que você nunca é o mesmo
quando começa um novo trabalho.
Daniela Aragão: Poderia dizer que
você é um vasculhador incansável
dos sons?
Paulo Motta: Procuro ouvir músicas que
vão me tirar do lugar, não aquelas que vão
atender as minhas expectativas. Quero me
sentir incomodado. Quando falo das que
conheço, quero reouvir e sentir o que elas
me dizem hoje.
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Daniela Aragão: O que é a música
para a sua vida?
Paulo Motta: Trabalho, dedicação,
pesquisa...
Trabalho,
envolvimento,
disciplina pessoal... Trabalho, movimento,
compromisso...Trabalho, deleite e satisfação.
Não sou muito afeito à glamourização
comumente associada à música e ao fazer
artístico em geral. Como compositor,
considero a atividade no campo da música
como um ofício que dignifica os sons, sejam
eles considerados musicais ou não. A Música
que crio e produzo envolve uma atividade
permanente com os mais variados campos
sonoros, e significa trabalhar esses campos com o material musical - a partir de minhas
experiências pessoais, existenciais. Viver
“para” a música e viver “de” música significa,
portanto, um comprometimento com
minhas próprias experiências de vida, o que
inclui a convivência com outros músicos,
assim como a aproximação e comunhão com
suas próprias experiências com a música.
Música significa, para mim, uma atividade na
qual sons de qualquer origem e procedência
(transformados na música em sonoridades)
incorporam a continuidade transitória e
inacabada dessas experiências musicais e
existenciais. Isto pode parecer um tanto
quanto distanciado de um mundo dominado
pelo descartável, pelo mercantilismo e pelo
poder econômico, mas, pessoalmente, é o
que me ampara musicalmente.
Neste contexto, a música que componho
é criada para dignificar os próprios
sons (e não somente aqueles emitidos
pelos instrumentos musicais e pelos
sintetizadores eletrônicos) como resistência
a esse contexto; mas, simultaneamente,
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como um fator de aproximação e de
compreensão do mundo e da realidade
social na qual vivemos. Pode ser uma tarefa,
demasiadamente, ingrata para uma atividade
artística que emprega uma matéria tão fugaz
e transitória, como os sons. Mas eles, os
sons, incorporam aquilo que talvez mais
se aproxime de nossa condição humana,
existencial; ou seja, transitoriedade e
finitude. Eles, os sons, como nós, “existem”
no tempo e no espaço, têm duração definida
e, em certo sentido, sempre se apresentam
inacabados e podem ser transformados,

constantemente. Os sons e os silêncios da
música são invisíveis como o são nossos
pensamentos, mas pensamentos acontecem
em nossos corpos; que, por sua vez, vivem
e se movimentam sobre a superfície
da terra. Música, enfim, é o recurso
artístico que temos para experimentar,
compreensivamente, as mudanças, o
inacabamento e a transitoriedade de nossas
próprias existências; assim como o fato (via
de regra, imperceptível) de que vivemos,
existimos e morremos em uma imensa e
sempre inacabada partitura.

Daniela Aragão

Doutora em Literatura Brasileira pela PUC-Rio e cantora. E-mail: danielaaragao75@hotmail.com.
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poesia

DESMANCHE
Silvio Pedro

I
simples e pura
como a primeira
dentição
e já não se basta
em sua própria dor
à tona vem
com força
raiz rompendo
a fina pele
pelo resto
da vida
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II
é dor que não cessa
essa que esbarra no corpo
quando atacado de anos
é rufar de asas
abelhas presas num vidro
coisas que zanzam e zunem
mas é também
a voz pequena
pequena e brusca da
ostra no oco da pérola
parentesco com penhasco
num móbile de ossos
esses os sinais
que traço
a Ruy Proença
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III
talvez uma coleção
de falanges
incertezas com murros e
urros a mais
não um sorriso
só dentes
de ossos aparentes
nudez que roupa
alguma desfaz
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ORAÇÃO SUBORDINADA
pensei que a distância entre
minha fome e teus antúrios
fosse a comoção do verde
esperança de te ver como uma árvore ocupando o espaço
a sombra dessa árvore
e seus frutos
pensei que
forçosamente
fosses um rio
margens volume
arrancar de raízes
casas bichos

pensei também
que fosses
o amplo salão de
uma igreja
sem teto
sem fiéis
só chão
batido e duro
pensei mesmo
que fosses
meu último dia
a Carlos Pires

Silvio Pedro

nasceu em São Paulo, SP, em 1965. Foi premiado, em 2011, no Concurso de Apoio à Projetos de Primeira Publicação
de Livros da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, projeto do qual resultou o livro de poemas Inventário afetivo.
Formado em design gráfico e pós-graduado no Instituto Superior de Ensino Vera Cruz, no curso de Formação de Escritores
e Especialistas em Produção de Textos Literários. Desmanche é seu segundo livro.
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poesia

DESDE O MEDO
JÁ É TARDE
Casé Lontra Marques

Desde o medo já é tarde;
ainda
assim o instante — desatento —
se estende
(sem o devido cuidado
de acabar
antes da margem):
vivo
nas veias do evento,
vivo
varrendo as veias
com veneno.
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O medo segura suas fissuras,
enquanto alguns
tumultos se organizam
para testemunhar:
a última hora
é hora nenhuma —
todo
inacabamento tem
algo
de solar.
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Restituir o cotidiano
à resistência, sem consolidar
nenhum rancor;
restituir o cotidiano
à resistência, congestionando
vias (convulsionando
vidas) várias
vezes virulentas:
a fome
— não só aqui —
é farta
(e apenas
aumenta).
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Mastigando os dentes
amolecidos pela solidão,
figuras famintas
combatem o cárcere
da singularidade:
um país
é nunca haver
paz
— rente aos rugidos
da arrebentação:
qual mundo
não
seria turvo?

Casé Lontra Marques

nasceu em 1985, em Volta Redonda, RJ. Mora em Vitória, ES. Publicou O som das coisas se deslocando, Enquanto perder for
habitar com exatidão e Mares inacabados, entre outros.
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poesia

A DESORDEM DAS
COISAS NATURAIS
Bioque Mesito

ESTUÁRIO
poesia
uma insatisfação
pausa que pulsa por detrás
do mundo lâmina de alta precisão
contraventora de palavras
fuga da minha imaginação
destino que me alucina
rupestre inscrição
incêndio controlado
em minhas mãos

[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XI - número 31 - Teresina - PI - outubro 2019]

23

DO CALENDÁRIO NADA
está chovendo e não sei se ela vem ao meu abrigo
mesmo assim não viro as costas bebo uma cerveja
tudo é tão ontem que divido minhas memórias absurdas
não acredito mais em amores embalados ou idionotícias
desenho nuvens no chuveiro te dou um beijo frio e só
sei que o tempo conspira para um não existir sempre
as mãos dela sobre a penteadeira contemplando os seios
não me dão nenhuma certeza que voltará mais uma vez
o amor persiste em não passar de dois cigarros acesos
sobre a cama em caos fotos desgastadas de nós dois
ainda bem que a ventania lá fora passou totalmente
sei que há um deserto esperando por mim na janela
tudo bem aguardo amanhã o vendedor de jornais
espero que voltes com outros modelos de perdoar
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CAUDALOSA SERPENTE
ranzinza pedra por quem tenho amor
ódio ou coisa igual teus pés desgastados
pelo tempo enlouquecem meus sentidos
víbora de feitiços um dia cairás no mar
antes quero caminhar na rua do giz
saborear o cachorro quente do souza
recordar os becos da casa das tulhas
encontrar nas esquinas sotero vital
muito tenho ainda que viver
dentro de tuas enraizadas moradas
o passado nunca passou
necessito cada vez menos de espelhos
entre tuas sagradas ancas meu corpo
depositado um dia no fundo do mar
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CHAMINÉS
quando o inverno chega
e o que se ausenta
é a certeza da não partida
ou então é o amor
um cavalo de símbolos
caminhando nas pradarias
do desencontro breve
como ácido e morango
o cosmo como se pausasse
vibra incrivelmente pagão

Bioque Mesito

Nascido sob o sol de aquário em 1972. Colaborador em diversos jornais de São Luís e, em especial, do Suplemento
Literário Guesa Errante (no qual integrou a equipe de redatores durante seis anos). Participante do cenário poético/
literário da Ilha de São Luís, desde os anos de 1990, onde integrou o Grupo Curare, um grupo de amigos e de literatura
maranhense com exposições, performances, prêmios e livros, em meados da década de 1990. Possui vários prêmios em
concursos de poesia em âmbito local, regional e nacional. É autor dos livros de poesia A inconstante órbita dos extremos (Cone
Sul, SP, 2001), A anticópia dos placebos existenciais (Edfune, MA, 2008) e A desordem das coisas naturais (Penalux, 2018).
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prosa

EU ON-LINE
Felipe Eduardo Lázaro Braga

A escuridão convida a profundidade humana a realizar seus apetites mais viscerais,
aqueles enterrados em camadas de silêncio que intimidade alguma consegue penetrar.
Às vezes, nem mesmo a intimidade de si para consigo, eu sozinho protegido comigo. A
escuridão é, antes de qualquer coisa, uma sensação de expansão das possibilidades, uma
blindagem de anonimato para o eu inconfessável, um estremecimento de liberdade e
ameaça que expulsa o indivíduo do seu calvário diário de boas maneiras. A escuridão é
uma delícia insuportável que dissolve nossa vergonha numa certeza de prazer impune.
Ela apaga nossa reputação, apaga o dia seguinte, apaga o limite do razoável e, ao fazê-lo,
grita o êxtase animal que sofre a rotina civilizada de todos os dias, emasculadamente.
A escuridão somos nós à luz, sem culpa.
No escuro, e apenas no escuro, deixamos de lado o nome próprio, não somos um
CPF, não temos amigos, parentes, nossa network profissional, aquela reputação ilibada
com 30 anos de serviços prestados à comunidade; no escuro, somos nossa ferocidade
para além das fronteiras do castigo. A escuridão é liberdade – a mais definitiva liberdade
–, porque ela é uma licença de irresponsabilidade para mim; mas a escuridão é ameaça
– a mais definitiva ameaça -, porque ela é uma licença de irresponsabilidade para os
outros.
Ao separar ato e identidade, ao aliviar o peso de sermos nossos respectivos papéis
construídos biograficamente com muito empenho e monotonia, na religiosa sucessão
de dias idênticos, o escuro nos empurra ao prazer inconsequente borbulhando suas
pulsões inadmissíveis, nos convida à crueldade e à indiferença, faz transpirar aquela
realização duramente reprimida que só sobrevive na fresta da fantasia. Não existe,
absolutamente não existe!, um ser humano que não tenha se aproximado do abjeto
irresistível, do mais transparente e delicioso terrível, ao imaginar-se completamente
livre do rancor alheio, inalcançavelmente imune. A humanidade mutuamente vigilante
impede que sejamos nossa mais desesperada intimidade, nossa mais deformada
realização. Pense aí nas suas, que eu escondo cá as minhas.
[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XI - número 31 - Teresina - PI - outubro 2019]

27

Essa persona social tão cuidadosamente protegida dos arranhões de intensidade, esse
cartão de visitas de normalidade que nos permite suportarmo-nos uns aos outros quando
inevitavelmente juntos, estende sua disciplina vigilante aos extremos de vida e morte, à região
do mais definitivo gozo, e à do mais definitivo desespero. Nós protegemos o sexo na escuridão,
e protegemos a morte na escuridão, tudo para não encarar de frente a face mais distante do
eu social respeitável com hora marcada para sorrir e cumprimentar. Sexo e morte, os blocos
fundamentais que arquitetam a existência, revelam a profundidade orgânica, biológica, simiesca
da experiência humana, e confrontam em definitivo as pretensões vaidosas do eu – transando e
morrendo, não há um “eu” de elegâncias, individualidades e hierarquias, há um “nós” essencial
que compartilha os limites extremos, quase insuportáveis, da sobrevivência.
Durante o orgasmo, enfrentamos uma transparente fraternidade animal com tudo o mais
que respira, participamos da natureza idêntica de toda existência, reduzimo-nos ao desespero do
prazer – cada suspiro ansioso de plenitude despe mais uma peça de humanidade até a completa
nudez animal, conduzindo um movimento febril ao sem limites do sentido. Nossa única obrigação
é ampliarmos, mais e mais e ao máximo, o território da sensação, transpirando no caminho a
autoridade esmagadora do êxtase. E, quando o gemido final anuncia a conquista definitiva do
corpo, interrompemos a existência em um segundo de delírio e deleite, o único segundo em
que estamos efetivamente completos, num alívio fundamental de nós mesmos. No tribunal da
sensualidade, a moral é hedonista, e só admite o que se ajoelha ao prazer, urgentemente e sem
escrúpulos. É por isso que o sexo, para a maior parte das pessoas, habita um esconderijo: no
limite irracional do erotismo, somos pura e simplesmente mamíferos, somos transparentemente
biologia, somos suor e saliva usufruindo-se em uma nota alucinada de libido, quase sem fôlego.
Oposto idêntico do sexo, o mais definitivo desespero não podia ser mais simples de
definir: a morte é o único respiro da vida que não termina, que puxa intensamente o ar para
suportar sua última agonia, e que não tem tempo de virar alívio. Lacramos a morte em um
ritual de pompa, flores, homenagens e memórias, e aceleramos nossa tristeza junto ao tempo
da corrupção: nossos mais profundos pêsames acenam um adeus ligeiro de despedida, antes de
enfrentarmos toda cultura, toda autoridade, toda erudição, derretendo sua natureza orgânica
de volta à imperfeição essencial, hedionda e fetidamente. A corrupção da carne é a mais intensa
ferida que nossa vaidade pode suportar, a certeza absoluta de existirmos eternamente no nada
até o último osso corroído. A fusão do indivíduo com sua própria putrefação coloca um ponto
final de indiferença em toda ingenuidade ambiciosa - nossa conquista final será sempre um
punhado de terra sobre, o esconderijo que protege os que continuam do espetáculo universal
da morte.
Percebe a tensão essencial, existencial, entre o esconder a o apresentar que constrói nossa
subjetividade diária? Minha biografia é uma interpretação ininterrupta de mim mesmo, sou
um incansável ator de mim. Nós escondemos nossa plenitude sexual, porque no abismo do
desejo, não há controle possível sobre o eu - no ápice da excitação, somos a aflição da espécie
ambicionando existir na geração seguinte. A morte dos outros, por outro lado, é um espelho
inevitável do nosso próprio futuro, cada lamento que dedicamos ao ente querido encerra uma
28
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lágrima de egoísmo inconformado - a morte dos outros confronta uma intimidade com o meu
próprio tempo, com nossa mais profunda efemeridade, com esse nosso agora cada vez mais
estreito.
Os extremos de vida e finitude, escuridão e aparência, esconderijo e exterioridade,
descrevem a tentativa diária de construirmo-nos socialmente, de elaborarmos uma apresentação
pessoal compatível com as aspirações e possibilidades da nossa vaidade frente às expectativas e
rigores daqueles cuja opinião nos são relevantes. Trata-se de uma verdadeira economia subjetiva
do ego: dedicamos imenso afeto, inteligência e habilidade para preservar e impor os papéis
sociais que acreditamos merecer, que nos são tão infinitamente caros, que estruturam nossa
personalidade e nosso estar no mundo, e exigimos dos outros uma constante confirmação
de ajustamento, sob pena de intenso desgaste, frustração, raiva, depressão, isolamento. E, no
caminho, escondemos atrás da mais inacessível intimidade aquele eu indizível que a humanidade
inteira compartilha entre si, na fragilidade de um silêncio mutuamente envergonhado.
Essa construção obsecada da própria imagem, essa fração de existência que consegue sair
pra fora de casa e cumprimentar os vizinhos na rua, alcançou nas redes sociais seu veículo
perfeito de expansão: em vídeos, fotos, curtidas, seguidores, elaboramos uma narrativa
entusiasmada e multimídia de nós mesmos, a expressão de devoção, carinho e intensidade que
dedicamos ao eu cheio de qualidades que tão desesperadamente desejamos ter, e que procuramos
compulsivamente em cada segundo de confirmação sorridente.
Somos, nas redes sociais, o eu que habita sua própria fantasia de si, o eu aberto ao público,
o nosso eu orgulhoso da última viagem internacional ao país exótico da moda, o eu da balada
do caralho do sábado passado, o eu que disputa contra todos os outros eus a hierarquia da
atenção alheia, cada eu ensimesmado em seu próprio algoritimo de identidade. Esse nosso eu
de sorriso largo e engajamento político, construído cuidadosamente em postagens, interações,
comentários, e fotografias, existe para ser visto, cada milímetro de autoestima sufocada pelo
aplauso estatístico de curtidas indiferentes. A rede social alimenta com cotação de segundos
o eu-holofote viciado em ser multidão, centenas de aproximações virtuais que se abraçam a
quilômetros de intimidade um do outro.
Diante da religião onipresente da câmera ligada e da postagem em tempo real, é quase
impossível que o império da vigilância não nos alcance naquele círculo de intimidade que
negamos a todos os demais, que autonegamos. A subjetividade contemporânea vai ter de lidar
com o desafio da mega exposição, a incessante paranoia de escorregarmos no julgamento da
gritaria on-line, aquela que viraliza seus desafetos durante semanas e semanas de indignação
pública, uma semana de escândalo e opróbrio que desmorona definitivamente uma vida em
isolamento, em culpa, em indignidade. Aquela frase inadequada, aquele gesto ambíguo, a
mensagem horrorosa totalmente fora de contexto, o áudio comprometedor, a nudez enviada
pela ingenuidade apaixonada, todos esses registros que o eu indizível comete na intimidade
serão amplificados à exaustão na eternidade on-line, se chegarem à luz. A esfera de escuridão
que protege o eu desesperadamente anônimo do horror alheio é cada vez menor, estamos à
mercê da indignação e julgamento uníssono em cada esquina de deslize.
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E não sejamos ingênuos: a humanidade recruta indivíduos asquerosos e admiráveis para
empurrarem para frente a fronteira da História, mas mesmo o mais Martin Luther King entre nós
sorri de embaraço quando confronta sua profundidade inacessível, sua mais íntima reprovação
autodedicada. A indignação pública diante da falha moral alheia, diante do eu desmascarado em
sua transparência íntima, é uma demonstração de discordância, repulsa, objeção, abjeção, etc.,
etc., etc., mas é mais do que isso: é um prazer intenso que sentimos com a expiação do outro
censurável, é o sorriso incontido que a fogueira on-line provoca na minha sede de superioridade
moral. Há um prazer inconfessável em ver o linchamento virtual destruindo a biografia que
desrespeitou o equilíbrio entre aparência e esconderijo, esse prazer indigesto, sádico, que excita
uma justiça aglomeradamente on-line, indignada, anônima, hidrófoba, moralmente superior
em sua crueldade-avalanche.
Fico aqui pensando se não esbarramos, nós, coletiva e socialmente, na fronteira tecnológica
da vigilância definitiva, de câmeras de identificação facial espalhadas em armadilhas de exposição,
da subjetividade ansiosa que sobrevive atualizando o F5 de curtidas, do Big Data que escava
nossos desejos e fantasias soterrados em barras de buscadores de guias anônimos, dos celulares
inescrupulosamente em punho que aprisionam nossas emoções em 2 MB de memória. Nesse
cenário cada vez mais palpável de hiper exposição, de hiper vigilância, de compartilhamento
absoluto do próprio eu, a moral recriminatória pronta pra acender a fogueira da estigmatização
on-line vai ter de relaxar a guarda, será obrigada a reaprender o valor ético do erro. Daqui
a alguns anos, todos nós assistiremos nosso próprio eu encoberto tropeçando para fora da
intimidade, congestionadamente viralizado por uma manada de indignações sorridentes que
amam detestar no outro aquilo que temem descobrir em si. O amor ao próximo só atravessa a
rua de mãos dadas com o egoísmo: quando sentirmos na pele a fúria uníssona contra o meu eu
clandestino, relativizaremos o equívoco que eu condenei horrorizado anteontem.
Ou isso, ou vamos virar autômatos insuportáveis da aparência, sem o alívio indispensável
de descansarmos de nós mesmos na protetora tranquilidade de não sermos vistos, de sorrirmos
sozinhos, sem culpa, e à sombra.

Felipe Eduardo Lázaro Braga

É graduado em Ciências Sociais, graduando em Filosofia, e mestre em Sociologia. Escreve sobre arte contemporânea, e
trabalha com pesquisa de mercado e opinião.
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O DIABO
E A TORRE
Adriano Lobão Aragão

DO QUE ME DISSERAM sobre as tais cartas, lembro que foi para os duques de Milão, por volta
do século XV, que Bonifácio Bembo pintou um famoso baralho de tarô que hoje se encontra na
Academia Carrara de Bérgamo, talvez, ou na Morgan Library de Nova York, não sei. Também
lembro que, por não saberem a que se destinava aquelas cartas, aquele baralho, e mesmo depois
de ouvirem dizer que se tratava de um determinado jogo, as cartas passaram a ser usadas por
uma certa Alcimária como instrumento de práticas divinatórias. Só não se adivinhou como um
baralho que pertenceu aos duques veio parar entre as mãos de Alcimária. Menciona-se que o
desconhecimento da escrita e das regras do jogo foi essencial para que tal mulher passasse a
fabular narrativas a partir da associação de cartas. E que tais narrativas encontravam sua devida,
talvez aproximada, versão nas vivências de alguns conhecidos logo depois. Em pouco tempo,
Alcimária tinha em mãos o instrumento ideal para a predição do futuro, não se sabendo se
tratava-se de premonição, predestinação ou simples coincidência, assim como ninguém pôde
afirmar com certeza quando e como foram perdidas determinadas cartas do baralho de Bembo,
dentre estas, a do Diabo e a da Torre.
Nada mais pude descobrir sobre Alcimária, além de breves episódios desconexos.
Entretanto, muitos mencionavam que ela fora amante de um certo arruaceiro conhecido como
Johaness, e deste havia diversas histórias contadas ao longo de muitos e muitos anos por toda
esta região. Por isso, acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido alguma versão de
seu assassinato. Não sei por que, ao ouvir alguns relatos a respeito de Alcimária e as cartas de
Bembo, rememorei o que sabia desse facínora. Mas não importa, deixemos o acaso conduzir as
palavras, como a notícia da morte de Johaness, que correu rápido, muito rápido.Talvez até numa
velocidade maior que as histórias de seus crimes e atos. Que Johaness sempre foi um bandido,
e que desde cedo se tornou célebre nas conversas de feira, isso é certo, mas também é certo
que boa parte do que se relatava sobre ele era produto de fabulações e exageros. E tudo que se
conte de sua vida anterior à bandidagem é provavelmente invenção descabida. Efetivamente,
é possível que nunca saibamos nada de concreto antes do dia em que assassinou um certo
falastrão após um desentendimento numa noite de bebedeira. O falastrão passou boa parte da
noite gabando-se de seus feitos, até mesmo da morte de cinco outros arruaceiros falastrões e
dois soldados, quando Johaness, calado desde o início da noite, mencionou que não havia o que
gabar por ter vencido lutas que nunca existiram, posto que todos haviam sido assassinados à
traição, em furtivos golpes pelas costas. O riso e as palavras então se perderam entre as sombras
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e, após certo momento de fúria contida e silenciosa, um punhal saltou para a mão do falastrão.
Devo levar a tua língua comigo, na palma da minha mão, para mostrar o que acontece com quem tenta me
ridicularizar, disse, aproximando-se lentamente de Johaness.
O facínora apenas mencionou que gostaria de terminar a bebida antes de se sujar
de sangue. Entretanto, seu braço direito foi imediatamente acertado pelo punhal de seu
oponente, instigando-o a lutar, chamando-lhe de covarde. Apesar das interpelações, ele deixava
calmamente o sangue escorrer, até que algumas gotas deslizassem para dentro de sua bebida. E
num único gesto bebeu todo o conteúdo rapidamente e sacou o punhal. O falastrão preparava
um novo golpe, sem conseguir disfarçar seu riso diabólico. O braço ferido de Johaness dava-lhe
inquestionável vantagem, e não toleraria mencionarem tratar-se de uma nova covardia, posto
que o ferimento ocorreu durante a instigação necessária para trazer-lhe para a luta. Não queria
acertá-lo pelas costas. Sua arma riscava o ar seguidas vezes em direção a Johaness. O olhar
pairava sobre a ensanguentada mão direita. E numa tentativa de golpe, o punhal do falastrão
passou novamente no vazio e a mão esquerda de Johaness acertou em cheio um soco em sua face
e logo em seguida cortou profundamente o braço direito de seu desafeto, o suficiente para que
o oponente deixasse a arma ir ao chão. Johaness disse que esperaria que retomasse sua arma. A
falta de destreza com a esquerda era evidente no falastrão. Não foi preciso muito tempo para
que o facínora lhe acertasse a garganta. Caído, tentando inutilmente conter o sangramento
com a mão, Johaness o virou de costas e cravou profundamente o punhal no exato lugar em
que o falastrão costumava atacar suas vítimas. Então, virou novamente o agonizante e, abrindo
caminho a curtos e certeiros golpes, decepou a língua do falastrão e deixou-a na mão direita
do adversário. Depois, terminou a bebida e sumiu noite adentro. Permaneceu essa primeira
história. Até quem nunca o viu uma única vez afirmava ser absolutamente verdadeira. Também
há quem costume afirmar que a verdadeira história da morte do falastrão é que Johaness, após
ter assaltado um viajante, passava por ali, dirigindo-se para o bar, e o falastrão tentou atacálo pelas costas, mas foi surpreendido por um rápido movimento do facínora que, tendo se
desvencilhado do primeiro golpe, lançou certeiramente seu punhal na garganta do inimigo.
Depois, bebeu tranquilamente e pagou a bebida entregando para o estalajadeiro o punhal de seu
traiçoeiro oponente. Numa outra narrativa, o tal falastrão simplesmente tombou acometido
por um mal súbito. Levou a mão ao peito e à garganta e caiu sufocado por uma intensa e
derradeira agonia. Justo naquele momento, passava por ali Johaness, que passou a observar
tranquilamente os últimos instantes de vida do falastrão. Os olhos do falecido permaneceram
fixos na direção de Johaness. Sua fisionomia transmitia mais raiva do que dor. O facínora passou
a revistar o cadáver, em busca de qualquer coisa que valesse algum dinheiro, como o punhal
que acabara de encontrar. No entanto, o olhar do falastrão recém-falecido, sua boca aberta,
sua língua à vista, passaram a lhe incomodar profundamente. Esse imbecil, com certeza, está a me
maldizer por todos os infernos agora, pensou. Foi quando usou o punhal para decepar a língua do
falastrão, como se fosse possível silenciar o silêncio inquisidor de um morto. Essas três versões,
e ainda outras histórias, costumam ser mencionadas quando se fala a respeito do surgimento de
Johaness ou do desaparecimento do falastrão, e que as figuras nas cartas da Torre e do Diabo no
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baralho de Bembo correspondem às fisionomias do facínora e de seu malfadado oponente. Há
também quem afirme categoricamente que todas as versões são igualmente verdadeiras. Quem
se importa?
Nas feiras e estalagens, era comum que o nome de Johaness aparecesse. Era recorrente.
Por diversas vezes, corria de boca em boca notícias sobre algum roubo ou assassinato que
tenha praticado. Com o tempo, parecia que qualquer coisa que acontecesse pelas estradas e
veredas fosse obra de Johaness. E se tornara anedota e referência em ditos populares. Isso até
o surgimento de sua derradeira história. Dizem que Johaness foi assassinado por Talmo Devri,
o Manco, também conhecido como o Língua Costurada, seu comparsa em inúmeros roubos e
arruaças. Diversas afirmações sobre os motivos que levaram Talmo a vitimar Johaness com uma
punhalada à traição passaram a compor o mosaico de especulações realizadas nas conversas do
povo. Entretanto, há quem afirme que Talmo havia sido capturado por acaso, poucos dias antes
de ter atacado seu famoso comparsa. Espancado e amarrado, Talmo recebeu a notícia da morte
de Johaness e limitou-se a dizer acontece, essas coisas inexplicáveis sempre acontecem.
O certo é que não sabemos o que aconteceu. Eu já nem me preocupava mais com as
lendas de crimes e infortúnios de Johaness e de outros bandidos menos conhecidos quando tive a
inesperada oportunidade de ouvir o depoimento de um senhor que afirmava ter ouvido diversas
vezes de seu avô a seguinte história. Conta que, embora já tivessem ciência da fama um do
outro, Johaness e Talmo só se conheceram em um bar, após se interessarem pela mesma mulher,
que diz ter sido justamente uma certa Alcimária, que naqueles anos ganhara alguma notoriedade
por conta de suas predições através das cartas de um antigo baralho. É claro que pensei ter sido
justamente essa Alcimária o motivo da discórdia entre os dois bandidos, e consequentemente da
traiçoeira punhalada sofrida por Johaness. Entretanto, nada mais se pôde apurar a respeito. O
acaso caminha paciente em nossa sombra, e eu, que sigo os passos da curiosidade e da fabulação,
atravessei os dias seguintes sem pensar em outra coisa senão as lacunas existentes entre esses
três desafortunados. Pus-me novamente a ouvir e rememorar histórias. Na maioria delas, a
referência a Talmo Língua Costurada é a de um assassino manco que transparecia bastante calma
e costumava inexplicavelmente levantar a mão direita para o alto, enquanto com a esquerda
golpeava violentamente suas vítimas. Seu andar trôpego, proveniente da diferença de tamanho
de suas pernas, tornava sua presença ainda mais diabólica, avivada pelos seus gestos ao se mover.
Mas também dizem que, após a morte de um certo falastrão numa briga de bar, Johaness passou
a ter como companhia constante a traiçoeira presença de Talmo Devri, o Língua Costurada.
Todo o testemunho do tempo acaba dissolvido nos emaranhados da fala do povo. Além das
narrativas e do anedotário popular, não existe mais nada que comprove se um dia Johaness,
Talmo e Alcimária de fato existiram. E nada garante que este antigo baralho tenha pertencido
a Alcimária, ou que entre suas mãos tenham desaparecido definitivamente a carta da Torre e a
do Diabo.
Adriano Lobão Aragão

Nascido em Teresina, professor do Instituto Federal do Piauí, autor, dentre outros, de Os tempos e a forma (poesia reunida,
2017), Destinerário (poemas, 2017) e Os intrépidos andarilhos e outras margens (romance, 2012).
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prosa

AO LIMITE
DE UXMAL
Rodrigo Lopes de Barros

… desoladamente nascido adulto,
como o que não foi dotado de uma infância.
S. Eisenstein (?)

Mérida, Península de Iucatã, México. Sentado no interior de uma casa de
princípios do novecentismo, agora transformada em albergue para turismo barato.
Havia acabado de retornar do núcleo da cidade, onde ingeri dois pratos meio-fundos
de sopa quente, acompanhados de carne suína ao molho verde de tomate. Na Praça
Maior, ladeada pelo restaurante e outros prédios típicos, assisti à execução de um
baile que então me explicaram pelo nome de vaquería, admirando mulheres de beleza
arredondada, com seus vestidos brancos de ornamentos um pouco avermelhados.
Havia também acabado de visitar outra praça, onde em época remota, segundo
escutei, desembarcavam negros escravizados. A casa-albergue em que me hospedava
era administrada por um homem de quarenta e cinco anos. Um gerente total, a mando
de seu marido canadense. Este visitava a casa apenas em determinados meses para
fugir do frio nortenho. Já visivelmente cansado da minha presença – realmente fiquei
por Mérida mais tempo do que planejara – o administrador me foi perguntando sobre
as ruínas, sobre os pontos turísticos que eu havia visitado.
– Você tem que ir a Uxmal – disse-me, ao perceber a ausência daquele sítio
entre os quais ia elencando. – É o único que lhe falta. Depois, poderá seguir jornada.
Estava, naquele momento da vida, chegando à exata metade do meu programa
de doutorado em literatura francófona do Caribe, pela Universidade de Nevada, Las
Vegas. O progresso acadêmico não se desdobrava perfeitamente bem, tenho que
dizer. Havia acabado de receber uma crítica de certo professor, que ao resenhar
um de meus textos, qualificou-o como pressuroso. Conhecia-o pessoalmente. Nos
encontramos num congresso profissional, onde dividimos uma mesa sobre literatura
latino-americana. Ele, em primeiro lugar, mal falava o francês, ainda que se esforçasse
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grandemente. Sua área de especialização era em definitivo outra: nunca havia escrito uma só
linha sobre o meu tema de pesquisa. Argumentou, ademais, que eu juntava no mesmo parágrafo
pensadores demasiado distintos, como J. Ortega e M. Blanchot. Ora, sou parte da nova geração
de tradutores de J. Ortega ao francês e frequentei, em carne e osso, faço questão de ressaltar, M.
Blanchot em seus últimos anos, quando esse recebia pouquíssimos indivíduos. Tinha em torno
de dezessete anos, quando decidi ser romancista ao ler um de seus livros. Escrevi-lhe uma carta,
com o entusiasmo que só existe nessa juventude. Ele me contestou, amavelmente, e travamos
amizade. Abandonei o meu mundo e me lancei à Europa para encontrá-lo: um começando a
vida, o outro abandonando-a. Assim, quem melhor do que eu para conectá-los? De estômago
embrulhado, marquei uma conversa com minha diretora de tese. No dia, mostrei-lhe a resenha
e comentei a vulgaridade intelectual daquela crítica, bem como meu espanto com tamanha falta
de erudição e de vontade de risco.
– É de um conservadorismo espantoso – acrescentei.
– Você tem que ir ao México – me respondeu. – Não se preocupe com esse sujeito. Mas
não se pode ser um latino-americanista sem conhecer o México profundamente... ainda que
você tenha como especialidade a literatura caribenha de língua francesa.
Foi assim, então, o começo do plano que me levou a Mérida. E mais uma vez, depois
de gastar dias naquela cidade, preparava meu ânimo para continuar em marcha... agora rumo
a Uxmal: a esse sítio arqueológico, a essa última ruína que me faltava. Na palma da minha mão
esquerda, enquanto escutava o conselho do administrador, lia coincidentemente, com o canto
dos olhos, um pedaço de papel com um poema de A. Ginsberg, que dizia:
Uxmal: Noble Ruins
No construction –
let the mind fall down.
Pale Uxmal,
unhistoric, like a dream,
Tuluum shimmering on the coast in ruins.
Inegavelmente, o administrador, apesar de sua mesquinhez por desejar que eu
percorresse tudo o mais rápido possível, a fim de esgotar os pontos de visita e, assim, partir da
cidade, como fazia a maioria dos outros hóspedes, a despeito de tamanha falta de delicadeza,
tinha toda razão. Eu deveria ir sim a Uxmal. Não poderia não comparecer àquele espaço. Ele
teve a força de adivinhar o meu medo. Eu adiava de fato essa excursão, sentado em frente à mesa
da sala, com o poema entre meus dedos, tomando coragem junto ao administrador do albergue.
Naquela terra, Uxmal era o derradeiro dos grandes restos maias que sem meus passos ainda
permanecia. Tuluum havia ficado para trás: com suas construções em escombros à beira do mar,
à beira dessas águas a mim tão caras, o Caribe, e era de lá que vinha a folha com os versos de
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A. Ginsberg. Conheci em Tuluum uma garota, belga. Não me lembro mais do seu nome. Existia
no lugar outro albergue, um daqueles que nos pedem o passaporte na porta de entrada e que
nos devolvem apenas na despedida, após quitarmos o que supostamente se deve. A garota belga,
uma noite, veio me falar: cabelos pretos, olhos pretos e miúdos, seios igualmente pequenos,
pernas contrariamente fartas. Utilizava o espanhol, com um sotaque francês tremendo, mas ao
mesmo tempo apaziguador, ainda que eu lhe dissesse não ser necessário. Que havia aprendido
o seu idioma desde muito jovem, quando viajei para conhecer M. Blanchot. Automaticamente,
me arrependi do que dissera, pensei que a garota belga não saberia quem mencionava, por que
me havia surgido aquele nome à boca em justo momento? Que maneira de iniciar um flerte,
uma conversação. Mas aquela referência pareceu não lhe causar efeito algum: ou ignorou a
informação, ou verdadeiramente sabia de quem se travava, mas não se permitiu impressionar.
Começou a enumerar outros marcos que eu deveria cruzar. Quis saber se estive em Palenque,
em Yaxchilan, em Piedras Negras, em San Cristóbal de las Casas... Respondi afirmativamente,
pois já havia passado pelo sul do México.
– Você está seguindo a rota A. Ginsberg, pelo que vejo – ela me indicou. – Ainda haverá
mais à frente: Chichén Itzá, Kabáh e Uxmal. Mas, de todas maneiras, se tiver que escolher um
local em detrimento de outro, não deixe por nada de ir a Uxmal.
Não sabia da existência de uma rota informal batizada pelo nome de A. Ginsberg. Era
sem dúvida uma novidade. Ainda não conhecia sequer o poema e nem de longe suspeitava
que o seu autor habitara o lado baixo da fronteira. Mas não entrei em detalhes. Somente
guardei o conhecimento, como peculiaridade. No dia seguinte, pela manhã, saímos juntos em
excursão, rumo a um pequeno cenote. Ela me contou que escutara muito sobre esses lagos
subterrâneos e, desde que aterrissou no continente, afundar-se em tais águas estava entre os
seus principais objetivos. Chegamos à abertura indicada, marcada por um amontoado de rochas
que a circundavam. De lá, fomos descendo até tocar com os pés o subsolo, nos agarrando
num corrimão de madeira que balançava com a força de nossos braços. A escada de pedras,
vez ou outra, soltava uma de suas partes, que caiam ressonando na água. Alcançado o fundo,
mergulhamos no lago esverdeado pela luz que ainda penetrava pela fenda superior. Nadamos,
mergulhamos, encontramos até pequenos túneis inundados. Gastamos todo nosso dia naquele
cenote, abaixo da terra. Pela noite, retornamos ao albergue. A garota belga me ofereceu, então,
um pouco de sua comida. Disse que poderíamos preparar um prato juntos na cozinha coletiva.
Me pareceu uma tarefa generosa e descontraída. De suas coisas, já à beira de um fogão gasto e de
uma pia pouco limpa, sacou um pote grande, recheado de cogumelos malhados. Ela me explicou
que os trouxera diretamente de San Cristóbal de las Casas, eram selvagens e os havia conseguido
numa feira por intermédio de algumas mulheres indígenas. Eu, que anteriormente também
passei por aquele mesmo lugar, tinha fresco na memória a notícia da morte por envenenamento
de alguns desses próprios moradores locais, pois, ao coletarem os tais fungos silvestres, haviam
fatalmente se confundido, colhendo não os comestíveis, porém os seus semelhantes tóxicos.
Ela me confortou, pois também sabia dos acontecimentos, mas hoje não haveria problemas:
já os vinha comendo fazia dias. Cozemos, desse modo, os cogumelos e deles nos alimentamos
36

[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XI - número 31 - Teresina - PI - outubro 2019]

num pátio interno, construído na centralidade do albergue. Passamos o restante da noite em
conversas sobre o México, Las Vegas, a França, enquanto ela matava mosquitos, atraídos pela luz
elétrica, com a palma da mão aberta, estalando-a contra as suas pernas. Até que fomos dormir
com tranquilidade. Meu plano era ficar apenas dois dias naquela pousada nos arredores de
Tuluum e nada mais. Assim, já era o final de minha estadia, que mal havia começado. Pela manhã,
à medida que arrumava a maleta, a garota belga se aproximou, com seus olhos miúdos, para me
perguntar se realmente eu seguiria viagem. Notei tristeza em seu reverberante sotaque, com a
vista que se dirigia ao piso, e assim comigo evitava contato direto. Com sinceridade, pensei em
lhe responder que não, que estaria por mais tempo no albergue, que inclusive a convidaria hoje
para jantar em algum restaurante simples dos arredores, e que depois caminharíamos durante
a noite pela Praia Paraíso, avistando as ruínas maias, para estarmos sós, e que então desistiria
de minhas ideias de terminar o curso pelo território mexicano, e que me mudaria com ela,
depois, para Toulouse, sua verdadeira cidade, e abandonaria o meu doutorado na Universidade
de Nevada – que desde o princípio se havia mostrado um erro, resolução tomada depois de ficar
convencido, ao conhecer M. Blanchot, de que uma vida genuína de pensador independente
não seria o bastante para sossegar minhas necessidades materiais, o que me levou ao translado
rumo à América, a aceitar uma bolsa de estudos suficiente para financiar-me um título, ao
mesmo tempo em que me permitia ler, relativamente em paz, textos sobre a minha atual paixão
literária, o Caribe. Enfim, cogitei lhe dizer tudo isso. Mas notei o perigo que se instalava, essa
vontade de encontrar a tranquilidade. Aqueles sentimentos eram apenas mais um obstáculo.
Tinha que finalizar o que havia iniciado, completar a jornada de conhecimento por aquele país,
despachar-me então a Mérida, acolher-me num novo albergue, no qual agora me hospedava, e
sentar-me à mesa da sala, para escutar o administrador repetir:
– Você tem que ir a Uxmal – sem a pronúncia afrancesada, mas em puro espanhol
mexicano, carregado de toda sua reservada polidez e distância.
Não é à toa, portanto, que a quase ordem do administrador do albergue de Mérida
resgatou de mim a memória da garota belga, que havia então deixado para trás. Ao nos
despedirmos em Tuluum, ela, seguindo com a mirada fixa no assoalho, e eu com a maleta a
poucos minutos de estar pronta, me entregou o pedaço de papel com o poema de A. Ginsberg.
– Para que você leia quando estiver por lá – simultaneamente, me estendeu, desde a
outra mão, uma sacola plástica intensamente branca, que continha pouco mais de meia dúzia
de cogumelos, pertencentes à mesma leva dos que havia trazido com ela de San Cristóbal de las
Casas, que na noite anterior havíamos cozinhado.
Quando me ia em definitivo daquele lugar, ainda a enxerguei saindo de capacete,
pedalando uma daquelas bicicletas alugáveis, em que o condutor se senta com as costas retas e
os braços esticados, com o cano frontal baixo, para que se suba passando a perna avante e não
sob a roda traseira. Se tivesse permanecido em Tuluum e não vindo a Mérida, me lembraria do
nome dela? Talvez sim. Entretanto, seguramente não teria visto a pirâmide de Chichén Itzá, ou
as estruturas Kabáh. E não estaria agora somente a oitenta quilômetros de distância de Uxmal,
prestes a concluir meus planos de viagem. Pedi, ao meu impaciente anfitrião, as coordenadas
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para chegar de ônibus ao destino que ele mesmo pouco antes me recomendara. Dobrei o retalho
com o poema e o enfiei no bolso da calça. Levava o recordo da garota belga para vocalizálo perante as ruinas. Apanhei mochila e máquina fotográfica. Antes de pôr-me a caminho da
rodoviária, a fim de economizar algum dinheiro, uma vez que a comida nesses pontos turísticos
é em geral cara, resolvi fazer um prato rápido e descomplicado. Meia lata de feijão, dois ovos
cozidos como de hábito e os cogumelos que dela havia aceitado e trazido comigo. Engoli o
conteúdo da tigela e me satisfiz até então sem remorsos.
Os ônibus mexicanos são em geral confortáveis. O trajeto até Uxmal deveria
prolongar-se por aproximadamente uma hora e meia. No começo, observava as figuras que
comigo embarcaram. Em seu grosso, mulheres do mesmo encanto roliço que antes havia
conhecido na vaquería, não muito altas, e algumas com suas crianças. Ao deixarmos o perímetro
urbano, a paisagem que se formava desde a janela era plana, inicialmente verde, mas em partes
adquiria algo de deserto litorâneo. O assento bem reclinado, misturado ao bom sistema de
amortecimento e à falta de saliências no caminho, trouxeram-me sono. Em pouco mais de
trinta minutos, dormia. Não sei bem por quanto. Mas creio que foi por tempo considerável,
talvez demasiado, pois acordei mais tarde sendo chacoalhado. Era o motorista do ônibus, que
me olhava com um daqueles sorrisos que aspira educação enquanto impacientemente me queria
por inteiro desperto. Enquadrei sua face, que ocupava todo meu campo de visão ainda meio
embaralhado, para perguntar-lhe se havíamos chegado a Uxmal.
– Não – retrucou. – Uxmal ficou para trás. Passamos por lá, e quem teve que ficar em
tal ponto já o fez. Estamos agora na última parada. Você tem que abandonar o sono e descer
aqui.
O condutor me disse também o nome daquele vilarejo, como se eu desse modo me
pudesse localizar. Infelizmente, não me recordo mais como se chamava o lugar, bem como não
me lembro do nome da garota belga. Será que os aprendi alguma vez? O local não possuía sequer
rodoviária. Estávamos em frente a um bar, que servia de ponto de vendas de bilhetes, além de
oferecer água e comida para quem por lá esperasse. Desci junto ao motorista, que fechou a
porta atrás de mim. Ao perceber que nunca havia pretendido semelhante destino, explicoume que eu deveria pegar o mesmo ônibus de volta a Mérida, o qual faria o caminho inverso
saindo às cinco da tarde, o que significava que não mais me seria possível visitar Uxmal, pois o
parque se encontraria fechado quando voltássemos. Me é difícil ainda hoje lidar com a desilusão
daquele momento. Senti minhas pernas por um segundo não responderem, mas creio também
que o choque da notícia em seguida me anestesiou, como resposta de algum mecanismo interno
de defesa. Fingi para mim mesmo que não visitar aquelas ruinas não era algo tão dramático,
que eu deveria assumir as rédeas do acaso. Assim, não pude tomar outra decisão que conhecer
o povoado. Logo quando se cruzavam os olhos na direção oposta ao bar, existia uma praça de
chão batido, relativo tamanho e poucas árvores. Pelo que pude ver, as casas e os outros edifícios
do lugar estavam em maioria ao seu redor. Se tratava mais de um ambiente rural e profundo,
do que de uma urbanização propriamente dita. Vi à minha esquerda um prédio rosado, com a
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pintura desbotada, longo o suficiente para estender-se em totalidade por um dos quatro lados
da praça, porém não muito elevado, cuja fachada era uma varanda de largas colunas. Devido
à ambicionada imponência, imaginei que consistia na prefeitura ou em algum prédio público.
Decidi visitá-lo. Ao me aproximar, descobri numa das pontas da varanda uma barraca de metal,
quase como um pequeno quarto, mas dotada de uma abertura dianteira, pela qual se podia
ver um homem que, competindo com o bar, também vendia algumas bebidas e alimentos. Fiz
uma saudação positiva com a cabeça e pedi um copo de água gelada. Ao ver também algumas
frutas penduradas, especialmente uma de vermelho intenso, ovalada e com várias escamas de
pontas amarelas, que me explicou o homem pelo nome de pitaya, ordenei um pouco de seu
sumo. Ele cortou a fruta ao meio – expondo um interior de carne branca com milhares de
sementes inversamente escuras e dispostas de modo aleatório – e, amassando a polpa num
jarro cheio de marcas de uso, me preparou a bebida. Novamente, especulei sobre maneiras de
regressar por outro meio que não o ônibus das cinco, pois aquela excursão era possivelmente
a minha última oportunidade de avistar Uxmal. Pela manhã do dia seguinte, partiria desde
Mérida em direção a Puebla (para alegria do administrador do albergue), cidade na qual deveria
localizar a minha diretora de tese. Ela visitava a cidade para assistir a um congresso e estava
disposta a me mostrar determinadas igrejas barrocas caso eu me fizesse presente. Expliquei ao
homem tudo isso, entretanto ele apenas me confirmou a informação do motorista. Perguntei
também em que mais trabalhava, se era apenas vendedor ou algo além. Me respondeu que, na
verdade, tinha a profissão de pedreiro. Todavia, por falta de encargos nos últimos períodos,
abriu o pequeno negócio para ajudar com as despesas da família. E que, por sinal, o seu último
serviço foi uma reforma, ocorrida há bastante tempo, no interior da igreja do vilarejo. E que
se eu gostava de igrejas, como se deduzia de minha fala, deveria visitar uma grandiosa que eles
possuíam, com mais de duzentos anos, segundo se comentava. Me apontou, de imediato, um
morro longínquo, perto dos aforas do povoado. No topo, porém, observava-se claramente um
edifício de formato quadrado, sem torres, rebocado de massa tosca sem pintura, ou de tinta já
apagada, que dava certa impressão de rusticidade e falta de ornamentos, que de nada me remetia
às imagens das edificações católicas de Puebla. O que se apresentava inegável, no entanto, eram
as contrastantes altura e largura daquela igreja em relação ao resto da quase-aldeia. Destacavase soberana em meio ao seminada. Terminei de beber, agradeci a indicação, paguei o que lhe
devia e caminhei atravessando a praça até a base do morro. Tinha o intuito de me elevar à igreja.
Por alguma razão, a distância se mostrou bem maior do que, à primeira vista, havia pensado.
O morro se tornou demasiado íngreme, e a falta de degraus fazia com que se tivesse que pisar
com cuidado, para evitar uma queda. Por fim, alcancei o alto e permaneci frente a frente com a
porta central, que deveria medir entre sete e dez metros de altura em seu ponto mais elevado,
onde um triângulo invertido em alto-relevo se sustentava. Subi minha máquina fotográfica aos
olhos e registrei aquela fachada. Executei uma composição tão austera quanto a arquitetura
que se expunha diante de mim, centralizei o enquadramento na entrada da igreja e na aparente
escuridão que dela emanava. Aqui, reproduzo o resultado.
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Igreja, Povoado
Desconhecido, México.

O ato de inserir a fotografia neste relato é essencial para o que contarei adiante. Como se pode notar,
minha memória sobre algumas partes dos acontecimentos não está mais em seu ápice e, devido ao passar
do tempo, já não posso me lembrar de particularidades importantes para constatar a veracidade de minha
experiência no México, como, por exemplo, o próprio nome do vilarejo em que supostamente cheguei por
acaso ou mesmo o da garota belga de Tuluum. Porém, a fotografia parece comprovar que de algum modo
estive em tal povoado onde ficaria essa igreja do período colonial, cuja fachada para algum estudioso do
tema seria até identificável, pois não creio que, ainda que se encontrasse em localização remota, não poderia
estar por algum arquivo federal ou grupo universitário de pesquisa catalogada. Embora eu mesmo não tenha
podido identificá-la, talvez por incompetência ou insuficiente formação na área, de acordo com a ordem
das fotografias no negativo que foi revelado e depois cotejado com os recibos das passagens rodoviárias que
guardei numa caixa como souvenirs de minha estadia, a única possibilidade de situar, com pouca margem de
dúvida, como sendo o dia da feitura da fotografia é o mesmo de minha viagem frustrada a Uxmal. Se trata
da última fotografia tirada naquela que é aparentemente a região de Iucatã e vem seguida, no negativo, por
outra que registra a entrada da cidade de Puebla. Ou seja, essa outra foi seguramente realizada após minha
partida em direção ao novo destino e ao encontro de minha diretora de tese.
Após fotografar o exterior da igreja, colguei novamente a câmera em meu pescoço
e pus-me a entrar na nave, onde deveriam estar os fiéis. Mas não encontrei devoto algum.
Estaria vazia exceto por um senhor que, pelas roupas eclesiásticas de cor negra, acreditei ser o
sacerdote responsável pela paróquia. Ele manejava um projetor de filmes que, pelo tamanho,
seria de bitola 35mm, arrumado perpendicularmente à entrada. Batia a sua luz branca na
lateral esquerda do interior da construção, iluminando o que parecia ser uma capela de altura
correspondente à porta principal. O fundo dessa capela funcionava como uma tela, já que
estava desprovida de um altar de santo ou de pia batismal, parecendo-se mais a uma câmara
ou pequeno teatro. Me aproximei da máquina para averiguar o que era projetado. O sacerdote
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por certo notou a minha presença, mas como se fosse algo costumeiro receber um ou outro
curioso, não desenhou qualquer gesto de explícito reconhecimento. Apenas, de tempos em
tempos, se levantava e caminhava até perto das imagens projetadas, flexionando os joelhos e
inclinado seu corpo à frente, como se quisesse notar algum detalhe na sequência de planos. Para
depois, regressar à sua cadeira, vizinha ao ruidoso e incandescente aparelho, não sem antes parar
mirando a luz que dele saía, a fim de olhar diretamente cada fotograma através da lente, em pé,
na posição de quem se apronta para proferir uma palestra. Em determinados momentos, trocava
pacientemente os rolos de filme – que estavam em várias latas, ao seu lado, e compunham o
conteúdo de um caixote de madeira sobre o piso – quando determinada parte chegava ao seu
final, com o intuito de dar sequência à exibição. Identifiquei de imediato a película que passava:
abutres em pouso sobre pedras costeiras, mulher encoleirada por duas mãos algemadas, mar
brilhando como estilhaços de cristal, cineasta que filma desde o alto de um poste a estrada sem
asfalto, mulher costurando em sua máquina, mulher caminhando com cesto de compras pela
cidade arruinada, câmera que dá voltas sobre o próprio eixo, mulher contemplando o oceano
desde cima das pedras, Carlitos na tela metacinemática em diálogo com bocas cariadas, homem
trançando com os dedos dois palitos de madeira, coqueiros e mata inclinados à direita pela força
de ventos praianos, presença da cruz multiplicada no cemitério, barcos em repouso na areia,
pescadores tecendo redes, ondas que quebram na margem, lata vazia sem água, água que ainda
escorre em forma de lágrimas, mar rebento, tempestade, homem e mulheres em trio sentados
num bote à deriva, por vezes remam desesperadamente, em outras deitam na proa encostando
os dedos na água, sem saberem como escapar da morte vindoura. Era Limite de M. Peixoto.
Havia assistido ao filme Limite numa exibição realizada na Cinemateca de Bolonha
fazia poucos anos. Se tratou de um evento em comemoração à restauração do filme (que é
originalmente de 1931), feita com o auxílio de um bem-sucedido cineasta brasileiro e de fundos
internacionais de preservação cultural. Como abertura aos trabalhos, passaram também um
documentário sobre o próprio M. Peixoto, onde se podia vê-lo discorrendo, em voz aristocrática
de um português já perdido no tempo, sobre o seu caráter na época em que realizou a obra: “Eu
tinha tão pouca idade e praticamente nenhuma experiência” – afirmação que soa plausível, já que
Limite era sua primeira aventura cinematográfica, M. Peixoto vivia num país com pouca herança
audiovisual – o Brasil dos anos 1930 – e ele na época das filmagens havia recém transposto
a barreira dos vinte anos, como bem assinalou, durante o documentário precedente, outro
diretor, C. Diegues (que mais tarde viria a publicar um importante texto de M. Peixoto (?),
sobre o qual falarei adiante). A aspereza da aparência de um M. Peixoto já velho, explicando
o próprio filme, um produto da juventude, somente era comparável àquela da igreja perdida
no tempo rural mexicano, na qual agora me encontrava ao lado de um desconhecido clérigo,
revendo o filme que pela primeira vez soube da existência em Bolonha. Estive por sorte naquela
cidade italiana na época em que restauraram Limite, pois queria me sentar como ouvinte em
certas disciplinas na universidade. Por questões que agora não possuem mais importância, me
atrasei para a apresentação na Cinemateca, encontrando a sala quase lotada, e tive que contar
com a boa vontade de uma das organizadoras, que me conseguiu um lugar no canto direito da
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primeira fileira, ainda que tivesse que assistir ao longa-metragem com minha cabeça inclinada.
Perdi a fala dos restauradores, mas ainda consegui ver o documentário inicial sobre M. Peixoto,
seguido de sua obra Limite exibida na íntegra, isto é, quase em sua íntegra, pois um trecho se
julgava definitivamente perdido, devido a deterioração da película, que ficou anos jogada ao
descaso pelas autoridades. Esse fragmento perdido, no qual o homem, que está no barco à
deriva, presta socorro a uma das mulheres, na versão que pude assistir na Cinemateca, estava
substituído por um letreiro que informava o público da impossibilidade de recuperá-lo. Contudo,
o mais admirável é que, quando vi o filme já pela segunda vez, agora naquela igreja mexicana,
o sacerdote não projetava a versão restaurada de Limite. Se tratava de outra e diferente cópia,
que inclusive continha o extrato que os especialistas consideravam danificado, de impossível
reparo. A cena, em que no barco o homem corre em assistência a uma das mulheres, estava lá
e sem a substituição pelo letreiro dos restauradores, mas em perfeito estado, captada em todas
as nuanças da película de tipo pancromática, com sua escala plena de cinzas. Olhei em direção
à porta de saída da igreja e vi a paisagem exterior do México profundo chamuscada por uma
fina garoa. Lembro-me então de ter meus braços levemente molhados. Talvez, o impacto que
me causou aquele templo católico foi tamanho que não percebi a chuva rala incidindo enquanto
me deparava com a sua porta principal. Esse detalhe misturou-se à impressão que tive quando
víamos o mar de Limite na capela projetado: ele brilhava em seus pedaços igualmente às gotas
que ainda se equilibravam sobre meu corpo, e eram ambas, as superfícies do mar e do meu
corpo, como metaforizou M. Peixoto naquele documentário, “pequenas partículas d’água como
se fossem átomos brilhantes”. Permaneci, assim, extático até o final da projeção. Aguardei as
lentas trocas de rolo, até a última, efetuadas pelo sacerdote. Enxerguei, por fim e por uma vez
mais em minha vida, os urubus alçando voo desde as rochas, encerrando a peculiar narrativa. O
sacerdote desligou o aparelho. Caímos numa densa penumbra, que somente não era total graças
aos raios de luz que insistiam em penetrar desde o vão fundamental. Nos olhámos mutuamente
por entre as rodas do projetor, que já não mais estalava em seu compasso, para que eu lhe
perguntasse:
– Como tem o senhor uma cópia de Limite?
– Observo, pelo sotaque, que falo com um provável patrício do realizador de tal
película. Seja bem-vindo. E lhe explico. Essa cópia, que recém assistimos, me foi entregue pelo
arcebispo da Arquidiocese de Iucatã, M. Tritschler, de quem fui por felicidade discípulo. Era
um homem sem dúvida sábio e culto, ainda que, de maneira acertada, e como pode imaginar,
conservador. Enfrentou inúmeros entraves políticos, necessitou inclusive se exiliar durante o
mando dos socialistas, mas que pôde terminar os seus dias à frente da Catedral de Iucatã, em
Mérida. Percebeu em mim um interesse desmedido pelo cine, mas, ao invés de me podar,
fez questão, creio eu, de encorajar essa minha curiosidade, pois, logo antes de sua morte, me
presenteou com esses rolos do filme, um gesto fraterno por minha ordenação.
– E como conseguiu o arcebispo esse material?
– Me contou ele que, nos anos 1930, conheceu um americano de nome H. Kimbrough,
que intermediava a produção de uma fita para um cineasta soviético. Esse americano e o
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arcebispo se levaram muito bem, apesar de um pequeno traço amoral de H. Kimbrough,
como me dizia, visto que o americano era levado à bebida. No entanto, compartiam certos
ideais. Creio que a ascendência germânica do monsenhor M. Tritschler ajudou nessa amizade,
deveriam se ver como espécie de parentes anglo-saxões. Ficaram tão próximos que o arcebispo
convidou o americano para que ficasse num dos quartos de sua residência oficial, ao invés de
num hotel com o resto da equipe, e permitiu que utilizassem o sótão para guardar em segurança
o que necessitassem. Evitariam, desse modo, qualquer perda ou roubo de seus equipamentos.
Parece que esse cineasta soviético tinha interesse nas igrejas de Mérida e também nas touradas:
aparentemente se quedou fascinado por Iucatã. Deslumbrava-o que nos ingressos para eventos
com os touros se estampasse a imagem da Virgem de Guadalupe. Ficou amigo de D. Liceaga, um
dos grandes matadores daquele tempo, que faleceu não faz tantos anos. Li, em seu obituário,
que partiu como um mito, aposentado no mesmo ano da Revolução Cubana, mas não sem
antes, na Espanha, abater um animal de quase uma tonelada. Apaixonado por essa exibição
de enfretamento com a morte, o cineasta soviético se deteve com a pequena equipe por um
bom tempo na cidade. Filmava incansável a tauromaquia. Mas, ao que me consta, houve algum
desentendimento sério entre ele e H. Kimbrough, e de supetão todos do grupo abandonaram
Mérida, deixando para trás alguns objetos na casa do monsenhor M. Tritschler, como esse
recipiente com os rolos de Limite. Eu, por minha vez, enquanto prestava serviços à Santa Sé
e antes de ser transferido para terminar os meus dias de pregação neste povoado, comprei o
projetor que pertenceu a uma antiga casa de espetáculos que faliu no D.F. e assim o utilizo para
trazer à luz o regalo do arcebispo.
O sacerdote me convidou, então, para averiguar o caixote de madeira que continha
as latas com o filme. Vistoriei o seu interior, e, sob a tampa de uma delas, estava colado pela
quina esquerda uma folha de papel já envelhecida, daquelas que de tão ressecadas não mais se
dobram, pois, sem elasticidade, quebram ao simples toque distraído. Me acerquei do material
e vi que se tratava de uma lista, com marcações cronológicas que procediam do scenario,
acompanhadas de títulos de músicas ao lado do nome de seus respectivos compositores: Satie,
Debussy, Stravinsky, Ravel... Deveriam ser as instruções originais para o acompanhamento
musical de Limite (o que se escutaria junto às imagens), pois se tratava de um filme silente,
sem banda sonora; logo, o áudio precisava ser sincronizado manualmente e em tempo real por
meio de toca-discos – como apontou M. Korfmann – ou, ainda, por orquestra ao vivo, maneira
escolhida pelo músico escandinavo B. Wesseltoft mais tarde. O sacerdote, entretanto, parecia
ignorar deliberadamente aquelas indicações no papel octogenário (talvez de punho do próprio
M. Peixoto?), pois, ao menos na projeção que tive a oportunidade de assistir, ele se interessava
somente nas imagens, e o som que reverberou pela nave da igreja foi apenas o estalado um
tanto metalino das engrenagens. Contudo, o que mais me chamou a atenção foi que, nessa
folha de papel, por cima das designações das músicas e seus compositores, se achava escrita em
russo, naturalmente com outra ortografia, que revelava ser o seu autor uma pessoa alfabetizada
em cirílico, a seguinte nota: “недостаточно слаженный”, o que pude de imediato traduzir por
“insuficientemente construído”.
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– De quem é essa observação? – perguntei ao sacerdote, apontando com o dedo a
pequena frase em língua eslava.
– A julgar simplesmente pelo que observo e, claro, pela história dessas latas, diria que
tal comentário vem do próprio cineasta soviético, não lhe convenceria? Essa folha, que deve
ter sido enviada a ele junto com os rolos de película, contém, como você já pôde entender,
um encadeamento de músicas que nunca tive vontade de tocar. Para mim, esse filme é um
conjunto iconográfico, que fala por si só, apenas com a coragem das imagens. Limite é uma obra
estritamente religiosa. Ainda que poucos assim a entendam. Veja eu, que a exibo aqui nessa
igreja e sequer atraio a atenção dos meus fiéis. Estou sempre sozinho quando a assisto. Exceto
hoje. Acompanhado de você, um viajante estrangeiro.
Não me surpreendeu em nada que o filme não instigasse os moradores daquele povoado.
Era um trabalho que se pretendia vanguardista, ou, como uma vez o definiu seu próprio diretor
M. Peixoto: Limite era “puro estilo” (na verdade, houve discussões sobre se foi mesmo M. Peixoto
quem definiu assim a própria obra, ou se aquela expressão, “puro estilo”, fora em realidade
cunhada por um cineasta soviético, que supostamente havia tido contato com o filme, fato
esse que obviamente me levou de volta a discorrer, junto ao sacerdote, sobre a nota em russo
pregada na lata).
– S. Eisenstein – pronunciei aquele sobrenome como aprendi nas aulas de língua, /
eɪzeŋʃteɪŋ/; e não /aɪzeŋstaɪŋ/, como costumam, me parece que erroneamente, dizer no
Ocidente. – S. Eisenstein é o diretor que veio a Mérida, filmar as igrejas, as touradas, as ruinas...
H. Kimbrough foi realmente o seu produtor: racista e meio alcoólatra.Tentaram realizar
um filme monumental no México, que nunca ficou acabado e que abriria com uma tomada de
Chichén Itzá, essa pirâmide maia, hoje apenas parque turístico de Iucatã, como se sabe.
– Não estou frente a um leigo – compreendeu o sacerdote. – De fato, o cineasta
soviético de quem eu falava, e a quem segundo os indícios pertenceu tais latas com Limite,
esquecidas no sótão do arcebispo M. Tritschler, se trata muito provavelmente de S. Eisenstein.
Um homem apaixonado, como você mesmo trouxe à luz, pelas ruinas.
– Sabia ele da existência de Uxmal?
– Acabei estudando que inclusive visitou tal sítio arqueológico.
– Eu tinha que ir a Uxmal. Me dirigia para lá quando, por descuido, terminei
aqui, na frente dessa igreja rural. Mas, ao descobrir essa cópia de Limite e especialmente a
nota de S. Eisenstein, me sinto agora como um daqueles etnomusicólogos das novelas de A.
Carpentier, que ao penetrar nos labirintos da floresta tropical, termina por compreender, na
fundação de uma vila, a colonização da América e, no lamento à morte de um indígena, o
começo da música entre os seres humanos. Eu encontro, nesse povoado, a origem do cinema
como hoje o conhecemos. E não apenas isso: graças ao senhor, desvendo também um mistério
da história recente, que não posso deixar de lhe contar antes de partir em regresso, com o
ônibus das cinco. Será que poderei ainda ver a topo da Pirâmide do Adivinho desde a janela do
meu veículo?
– Creio que, quando passar de volta por Uxmal, já será penumbra. Mas, se quiser
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tomar a condução de retorno a Mérida, devemos sair já à parada, pois é tarde. Eu, com prazer,
lhe acompanho até a porta do ônibus. Poderá, assim, compartilhar comigo essa tal história, a
solução desse enigma, durante a caminhada.
Ele se levantou, correu minha mão como um pai e começou a me guiar para fora da
nave. Ainda garoava e, por essa razão, o sacerdote abriu um guarda-chuva negro, que possuía
largura suficiente para nos cobrir com justeza, logo que saímos da igreja. À medida que
andávamos, unidos para dificultar o efeito da água que caia, lhe expliquei, em primeiro lugar,
que a reprodução que ali existia do filme de M. Peixoto era extremamente valiosa. Que se
acreditava mundo afora que somente uma cópia de Limite sobrevivera à ação do tempo e que a
haviam acabado de restaurar em Bolonha. Mas, mesmo com toda a tecnologia atualmente
disponível, um pedaço se mostrou sem qualquer possibilidade de recuperação, e ainda outras
partes da película ficaram com as laterais contaminadas por manchas pretas e riscos, o que
diminuía bastante a sua qualidade de exibição. O que havia do filme naquele vilarejo, porém,
estava incomparavelmente em melhor estado, tudo completo e nítido. Talvez, especulei, o clima
estável de Iucatã tenha contribuído para a preservação daquela cópia mexicana, provavelmente
em nitrato, ajudado pelo abrigo de tamanha igreja, onde graças ao seu material de edificação e
à sua amplitude, a temperatura interna se suporia mais constante. Em segundo lugar, e agora
adentrando de fato ao mistério que se esperava resolvido, o termo em russo que observamos
anotado sobre as latas de Limite, e que dizia “insuficientemente construído”, o qual acabávamos
também de atribuir a S. Eisenstein, era exatamente o contrário do sentimento que o próprio M.
Peixoto nutria por um de seus livros. Se tratava de uma coleção poética publicada em 1931,
mesmo ano do surgimento de Limite, e que, de acordo com os apresentadores da reedição
póstuma de 1996, A. & S. Mello, foi abandonada pelo autor com mínima distribuição, porque
se decidiu que o texto era “demasiadamente construído”. A coleção foi resenhada, na época, por
ninguém menos que M. Andrade, que pediu atenção para a espécie de “lirismo psicológico” que
pairava sobre M. Peixoto em comparação com os outros poetas de seu tempo (recitei ao
sacerdote, então, um poema do livro, que discorria sobre os sons de tambores e uma dança de
origem africana, mas este apenas me respondia “sim, sim...” enquanto caminhávamos... não me
importei e segui meu raciocínio). Agora penso se não é esse mesmo lirismo psicológico o que
desagradou S. Eisenstein, para que chegasse a escrever aquela nota. Mas eis, então, o mais
interessante: na década de 1960, apareceu numa revista brasileira chamada Arquitetura, onde
então trabalhava C. Diegues, um texto assinado pelo próprio S. Eisenstein. Era um artigo
altamente elogioso a respeito de Limite. O diretor soviético definia M. Peixoto de “cérebrocâmera” para cima, o elevava a quase mito. Porém, mais tarde, se descobriu que S. Eisenstein
nunca havia em realidade escrito aquele texto. O artigo havia sido forjado pelo punho do próprio
M. Peixoto. Este último o inventou para levantar a reputação de sua carreira cinematográfica,
que andava meio em baixa. Inclusive, muitos intelectuais importantes do meio cinematográfico
dizendo até que ele nunca sequer havia feito um filme, que Limite jamais havia existido, com
afirma M. Korfmann. A fim de provar não somente que o filme sim existia e que, além de tudo,
representava uma das maiores criações da história do cinema mundial, M. Peixoto fabricou da
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sua cabeça o suposto texto de S. Eisenstein. Pense só nesse caso hipotético: alguém fabrica uma
história de que dirigiu no passado um grande filme e, depois, para dar veracidade àquela
artimanha, produz textos inautênticos de cineastas canônicos do estrangeiro sobre o seu próprio
trabalho, o que obriga a qualquer estudioso local minimamente sério a também comentar sobre
esse filme mesmo sem nunca o ter assistido, sob o risco de ser tachado de inculto. Um golpe e
tanto, não? Todavia, Limite de fato existiu. Mas o texto de S. Eisenstein é pura invenção. E não
parece engraçado que o ensaio apócrifo atribuído ao cineasta soviético tenha sido publicado
numa revista cujo título seja Arquitetura? Olhe bem: M. Peixoto executa uma falsificação, um
texto sobre um filme que se encontrava quase em ruinas, que críticos praticamente julgavam
como mentira, pois a cópia (que até então se pensava ser a única) estava tão degradada que ficava
difícil a sua apresentação para uma audiência, e, por último, divulga o artigo num veículo que
tem por nome a arte de construir. Enfim, se chegou à conclusão de que o mais provável era que
S. Eisenstein em nenhuma oportunidade havia visto Limite, que nunca pôs os olhos sobre aquelas
imagens. No entanto, M. Peixoto dizia que o cineasta soviético o havia assistido durante uma
mostra em Londres, na década de 1930. Acontece que M. Peixoto ficou conhecido também por
espalhar aos quatro ventos a ocorrência de projeções fantasmas. Segundo ele, Limite havia sido
exibido igualmente em Paris, Nova Iorque e não sei mais onde. Tudo criação – de acordo com
o historiador F. Fernandes. Menos uma: aquela que contou com a presença de O. Welles, que
tem que ser levada a sério, um fato corroborado com detalhes pelo crítico J. C. Avellar. Pois,
conta a história, que o diplomata, crítico de cinema e músico V. Moraes organizou, em 1942,
uma passagem de Limite para celebrar a visita de O. Welles ao Brasil. E diferentemente da nota
deixada na lata de Limite por talvez S. Eisenstein, o cineasta estadunidense teve a “melhor” das
impressões. V. Moraes notou a “sinceridade do que dizia nos olhos”. Contudo, essa “opinião”
favorável pode haver sido apenas um gesto educado de O. Welles para com o seu anfitrião
brasileiro, ou apenas uma invençãozinha do próprio V. Moraes – uma vez que este tinha a missão
de escrever a notícia para o jornal em que era colunista, e colocar um mau julgamento daquele
grande diretor, depois de tanta “obstinada teimosia” e “sacrifício” para fazer o “milagre” de exibir
Limite, teria sido vexante – ou, então, foi tudo mesmo mais um deliberado engano promovido
por O. Welles que, por sua vez, sabidamente no início de sua carreira anunciou no rádio, com
inteira “sinceridade”, que alguns marcianos estavam invadindo a cidade, ou, ainda, na pior da
hipóteses, ele ficou tão maravilhado com Limite que se deixou contaminar pelo modus operandi de
M. Peixoto e, por essa razão, não conseguiu mais terminar o próprio filme, projeto que o havia
trazido ao Brasil e deveria se chamar, não sem particular ironia, É tudo verdade (mais sobre o não
concluir filmes, dentro em pouco). Ainda que o episódio de O. Wells seja o que se poderia
chamar de aceitavelmente verossímil (à parte do que há nele de importante, o seu verdadeiro
juízo sobre Limite), M. Peixoto era um obcecado em imaginar a própria vida. Ele provavelmente
engendrou até o lugar de seu nascimento. Dizia que havia vindo ao mundo na cidade simbolista
por excelência, isto é, em Bruxelas, na Bélgica, quando o mais provável, fosse um parto na
Tijuca, aquele subúrbio de pouco glamour do Rio de Janeiro. E não invento nada disso. É fato
trazido à tona e confirmado por E. Castro, seu biógrafo, e corroborado por L. C. Morais, quem
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deu a M. Peixoto o importante, pelo menos para mim, título de “pirata” (outra estranha questão
biográfica trazida por estes é a data oficial, se é que se pode falar em qualquer coisa “oficial”
dentro da história de vida de M. Peixoto, do seu nascimento: 25 de março de 1908; às vezes M.
Peixoto insistia no ano de 1918, o que significaria ter dirigido o filme Limite com doze ou treze
anos de idade; mas 25 de março de 1908 é o mesmo dia de nascimento do cineasta britânico D.
Lean, o mesmo de Doutor Jivago – ora, quis ele não deixar nenhum rastro de desconfiança sobre
a sua genialidade ao construir uma data de nascimento idêntica àquela de quem é por outros
considerado como o maior diretor do cinema comercial?). E por falar em “pirata”, M. Peixoto
passou grande parte de sua vida adulta num local chamado Sítio do Morcego. Lá, havia uma casa
construída em 1629 (segundo lenda) pelo pirata espanhol J. Lorenzo (tudo parece vir de lendas
em M. Peixoto). Mas é uma lenda bem típica para esse tipo de caráter: ele, diretor que
engenhosamente se apropriou da autoria escritural de outros cineastas. E, mais típico ainda, é
que tenha decidido habitar uma ruína. Passou a vida tentando salvar aquela construção
seiscentista, então um monte de pedras, até que ele mesmo se deteriorou física e financeiramente.
Além disso, gastou boa parte da herança familiar procurando um tesouro enterrado naquelas
terras pelo pirata (de verdade) J. Lorenzo, como consta numa nota de F. Fernandes. Sobre esse
caráter forjador de M. Peixoto, em especial se referindo ao texto atribuído falsamente a S.
Eisenstein, S. Mello – talvez a pessoa que mais tenha se aproximado de M. Peixoto e de Limite,
pois fotografou manualmente cada um dos quadros do filme para criar, das imagens em
movimento, um “mapa”, uma “partitura” – atribui esse “fake” do amigo a sua “pessoa ingênua”,
com “esperteza de uma criança”, como se fosse ele uma figura um tanto desligada das questões
práticas da realidade. Ainda que não duvide da ingenuidade de M. Peixoto, ouso abrir outro
caminho de interpretação, pois não creio totalmente que o fake tenha sido “um problema
secundário” e “sem interesse”. Em meu exame, a fabricação, a crença no que alguns chamariam
de ilusão, é o método em si de M. Peixoto, e nisso se encontra a sua propriedade basal e singular
como artista. No fim das contas, o próprio Limite é em certo sentido um ato de cópia e pirataria.
M. Peixoto teve a ideia para o scenario do longa-metragem ao ver uma fotografia de A. Kertész
impressa na capa da revista francesa Vu nº 74, de 14 de agosto de 1929 (dou liberdade para a
conferência dessa informação junto ao que escreveu J. C. Avellar). Quando se compara aquele
retrato de A. Kertész com um dos primeiríssimos planos de Limite, é perceptível que se trata de
uma repetição em seus mínimos detalhes: fundo todo negro, mulher por detrás abraçada ao
redor do pescoço por dois antebraços de homem, que na ponta apresentam mãos encadeadas. E
não para por aí: ele assinou o scenario como filme a ser dirigido por L. Gonzaga, que em realidade
era um cineasta brasileiro que se chamava A. Gonzaga, indicando ao menos evidente falta de
intimidade entre os dois. A. Gonzaga educadamente rejeitou a proposta, como se pode
depreender da segunda introdução de S. Mello feita para a reedição de 1992 do scenario original.
Ademais, Limite é seu primeiro e único filme. Assim, quando o fez, não era ainda diretor de
cinema, sabia pouco da técnica, do que era o todo de uma produção, desde a sua concepção ao
lançamento, passando pelas rodagens. Ou seja, em Limite, ele foi um fake de cineasta; e, com
virtuosidade absoluta, se mostrou mais competente do que teria sido qualquer diretor de
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verdade. Talvez por essa razão, depois daquela empreitada, já oficialmente transformado num
homem de cinema, com obra exibida publicamente, M. Peixoto nunca mais pôde concluir
outra. Aqui, então, é onde creio morar a semelhança (e também a diferença) entre ele e S.
Eisenstein: à parte o fake que os unirá pela eternidade, ambos possuem filmes que são de certo
modo escombros, restos de sonho. O cineasta soviético não conseguiu terminar o projeto que
o trouxe a Iucatã, Mérida e Uxmal: o épico sobre o país, cujo título seria Que viva México!.Voltou
de mãos vazias ao frio de sua terra e permaneceu alguns anos de luto, antes de conseguir
completar outro filme, sofrendo talvez da síndrome inversa de M. Peixoto: se descobriu um
fake, quando antes se considerava diretor de verdade. Mas muito disso cambia com a descoberta
realizada nesta igreja. M. Peixoto com efeito enviou ao Primeiro Mundo uma cópia do filme,
que chegou às mãos de S. Eisenstein. Isso agora é fato. E, cronologicamente, pode se encontrar
algum sentido. Limite é produzido entre a primavera e o início do verão de 1930 (em dezembro
aparecem os primeiros fotogramas na imprensa, segundo E. Castro; o término da montagem foi
em janeiro de 1931, diz S. Mello; A. Vasques, no entanto, assegura fevereiro, ou até mesmo
março, mas ressalva que a “trajetória” de Limite está prenhe “de informações que não chegam a
se confirmar”): o lançamento público foi em maio de 1931. S. Eisenstein, por sua vez, deixa a
União Soviética em excursão pelo Ocidente em 1929, chegando à Califórnia no primeiro
semestre de 1930, de contrato assinado com os Estúdios Paramount para dirigir um filme.
Contudo, incapaz de trabalhar com os produtores americanos, as partes rompem o acordo, e S.
Eisenstein parte em dezembro de 1930 para o México, com o intuito de realizar um trabalho
independente, mas nem por isso pouco ambicioso, o dito Que viva México!. Ele permanece no
país até fevereiro de 1932. Penso, então, que M. Peixoto, sabendo pelos jornais da estadia de S.
Eisenstein na América do Norte, lhe tenha enviado uma cópia de Limite logo após o término da
montagem, talvez com alguma ajuda de pessoas conectadas aos Estúdios Paramount. Digo isso,
pois, da consulta que fiz ao texto de J. C. Avellar, me lembro de ter a atenção captada por uma
anedota ocorrida durante os preparativos para a estreia de Limite: as imagens em movimento da
primeira metade do século XX exerciam tamanho poder sobre o comportamento das massas,
que T. Rombauer, então administrador de um cinema no Rio de Janeiro, exigiu uma espécie de
seguro contra a reação do público para poder exibir o filme, depois de ter sido abordado por A.
Gonzaga a respeito de M. Peixoto. E poderia adivinhar o nome da sala de cinema onde tal
exigência foi concebida? Cine-Theatro Paramount, exatamente uma sucursal brasileira da
empresa pela qual S. Eisenstein esteve antes contratado. Ainda que Limite não tenha estreado
naquele Cine-Theatro, mas sim pelo Chaplin Club no Cinema Capitólio, e ainda que S. Eisenstein
já estivesse no México empreendendo o seu projeto independente, talvez por aí tenha surgido
algum canal para que a película chegasse às mãos do cineasta soviético (mesmo que as datas
sejam justíssimas, penso agora). De todos os modos, S. Eisenstein, confirmado pelo que vi há
pouco nesta igreja, teve uma cópia entre os seus pertences durante a sua estadia no México.
Contudo, ao que se deduz a partir da nota em russo, não gostou nada do que viu. S. Eisenstein
talvez tenha sentido em Limite, que usa de modo extensivo o cross-fade e a repetição de imagens,
uma tremenda falta de ritmo pulsante e impertinente que ele mesmo aplicava às suas montagens:
48

[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XI - número 31 - Teresina - PI - outubro 2019]

como alto exemplo, temos o filme Outubro. Não sei se M. Peixoto recebeu alguma correspondência
crítica do cineasta soviético. É bem provável que não, dado o abandono desse material em
Mérida: o que não o impediu de usar o silêncio de S. Eisenstein a seu favor. E será que, mesmo
não tendo gostado da obra, Limite influenciou as gravações de Que viva México!? M. Peixoto era
incontestavelmente um “cérebro-câmera”, ainda que S. Eisenstein não o tenha percebido sequer
remotamente assim. Por outro lado, o próprio M. Peixoto, incorporando o cineasta russo, se
visualizou como sujeito-máquina. No pouco que se tem gravado dele, principalmente nos
documentários de S. Machado e R. Solberg (interessante que M. Peixoto tenha se tornado,
talvez mais prolificamente, personagem ao invés de diretor de filmes) pode-se testemunhar,
corroborado pela excitação do depoimento de um dos próprios diretores, como M. Peixoto via
através de uma lente cinematográfica. Falava, mas sua fala possuía tom narrativo. Isto é, não
descrevia: lançava imagens aos ouvidos do interlocutor. Talvez a abordagem cinemática de M.
Peixoto, mais emocional, psicológica, tenha exercido algum impacto sobre S. Eisenstein, ainda
quando de maneira inconsciente – transparecendo nos aspectos ligados à reflexão acerca da
morte. É verdade que ambos os filmes têm na presença da morte o seu ponto fundamental.
Contudo, o que interessava a S. Eisenstein era caçoá-la, algo bem distinto da aproximação séria
de M. Peixoto. Ademais, nas duas obras, a cruz é um símbolo estável e visualmente importante
(como destaca L. C. Morais e M. Korfmann, a respeito de Limite, e C. Dashiell, sobre o produto
soviético). Por fim (já nos aproximávamos do ônibus, o sacerdote e eu), o homoerotismo fálico
é algo que se deixa ostentar. Em S. Eisenstein, nas armas pontiagudas do matador nas touradas
(como bem observou M. Salazkina) e, em M. Peixoto, há na cena do cemitério aqueles dois
cigarros quase se tocando boca a boca. É razoável, portanto, que o rechaço de S. Eisenstein ao
filme de M. Peixoto foi devido a uma forma estranha e inconsciente de autocrítica, já que o
primeiro se viu em conflito com as concepções apresentadas em seus trabalhos anteriores.
Ao chegarmos no ônibus, o sacerdote soltou o meu braço. Desceu o guarda-chuva,
enquanto eu abria a carteira para recorrer algum dinheiro a fim de pagar o bilhete de regresso. Fiz
a compra diretamente com o motorista, que aguardava na porta de embarque. Me surpreendeu
ao me negar qualquer recibo. Queria ele ficar com o dinheiro e não repassar nada à companhia?
Era provável. Não quis entrar em nenhuma discussão com aquele sujeito. Eu me sentia feliz.
Não havia visitado Uxmal, mas acabei por encontrar Limite. Quando virei o corpo para me
despedir do sacerdote, esse já caminhava rumo à igreja de aspecto rural, se preparando para
subir a inclinação do morro. Necessitei falar em voz elevada para que o som lhe alcançasse.
Agradeci pela companhia e, também, pelos ensinamentos. Prometi que, chegando a Mérida, e
depois a Puebla, seguiria com a minha investigação sobre Limite, que por fim se tornara séria, e
me colocaria em contato com alguns conhecidos para organizar uma expedição de volta àquele
povoado. No entanto, não recebi resposta alguma, exceto por seu braço esquerdo que levantou
novamente o guarda-chuva, para depois fazer um movimento pendular com o objeto, como se
fosse uma cabeça que me dizia “sim, sim...”. Entrei no ônibus e me dirigi ao mesmo assento que
ocupara na partida. À medida que o veículo se despedia, pude ver novamente aquela praça de
terra, o edifício rosado que abrigava a banca metálica do pedreiro que me serviu o sumo de pitaya
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e a igreja incrustada no topo da colina, agora com um ponto negro que a subia desapressado.
Procurei me manter desperto. Quem sabe com alguma sorte e com a lua talvez cheia, ainda
tivesse a oportunidade de avistar a ponta máxima de Uxmal. Mas, cansado de todo o esforço e
excitação mental que me foi aquela anterior descoberta, me vi em breve outra vez adormecido.
Não pude deixar de cair em sono intenso.
Fui despertado em cena idêntica. O motorista me sacudindo os ombros, com a boca
esticada para os lados, num ato de fingida simpatia: me desejava fora do ônibus assim que
possível. O encarei com a visão mais uma vez embaçada. Porém, me dei conta de que aquele
episódio não era apenas algo semelhante que se repetia duas vezes no mesmo dia: se tratava do
mesmo tempo acontecendo pela segunda vez numa vida.
– Onde estamos? – busquei saber.
– Em Mérida. Você aparentemente dormiu na ida e na volta.
***
Mas o que verdadeiramente significou aquela frase do motorista? Que eu fiquei dormido
no caminho de ida, me despertei ao chegarmos no povoado e depois cai no sono novamente
enquanto voltávamos a Mérida? Ou então que dormi sem parar, como um desmaiado, não
acordando sequer na pausa entre as viagens de partida e regresso...? Depois de refletir por
um bom tempo ainda na rodoviária, pensei que a segunda opção fosse a mais plausível, graças
também à sensação de que experimentei um déjà vu ao ter os olhos abertos. Assim, logo quando
me pus a caminhar de volta ao albergue, com o intuito de arrumar minhas coisas para sair
no dia seguinte ao encontro de minha diretora de tese em Puebla, cri que, na verdade, fui
acordado pelo motorista somente uma vez, ao final. O despertar principal, na frente daquela
praça sem paralelepípedos no interior de Iucatã, não passou de um acontecimento dentro de
longo sonho: um sonho em que perdi a chance de ver Uxmal, mas ganhei um passeio por um
povoado desconhecido, com sua igreja rural, seu sacerdote de negro, sua cópia de Limite em
perfeito estado guardada em latas, uma delas com o comentário em russo de S. Eisenstein.
Fazia todo o sentido racionalizar aquilo que vivi como apenas um sonho forte, um quase
delírio talvez potencializado por algum cogumelo tóxico que me havia presenteado a garota
belga, cogumelos selvagens de San Cristóbal de las Casas, com os quais cozinhei minha última
refeição antes de partir – o que poderia ter me abatido na poltrona do ônibus e gerado acesso
imediato a partes profundas de meu inconsciente. Pois, ela ostentava a mesma cidadania que
a inventada por M. Peixoto, ambos assim provenientes (?) da Bélgica. Eu deveria estar me
sentindo culpado por havê-la abandonado em Tuluum: uma decisão porventura egocêntrica
ou mesmo escapista, não seguindo com o que se mostraria um potente romance. O poema de
A. Ginsberg evocando Uxmal, que a garota belga me havia dado de recordação durante nossa
despedida, me marcou com profundidade e criou em mim a obsessão de visitar aquelas ruínas,
para talvez expiar a culpa e me reconectar de forma simbólica a ela. Eu sabia perfeitamente
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que S. Eisenstein havia estado naquela região com o intento de concluir um filme, projeto que
fracassou rotundamente. Ademais, provavelmente me sentisse eu mesmo um fake, alguém à
beira de um desastre de iguais proporções, na minha cabeça um tanto maníaca. Estava instalada
a crise que sói abarcar alguém bem no meio de um doutoramento: fase em que a insegurança de
ter que escrever algo definitivamente original e de forma independente sempre ataca. Assim, o
revés abismal de S. Eisenstein representaria o meu prognóstico. Havia também aquelas críticas,
que eu julgava conservadoras, do dito professor sobre o meu ensaio, me acusando de citar num
mesmo parágrafo M. Blanchot e J. Ortega. Portanto, me questionava, então, até que ponto
uma mente anacrônica como a minha poderia sobreviver entre tanta (pretensa) seriedade que
costuma desabar de certas barbas. Mesmo que conscientemente eu soubesse que aquele ataque
se deveu mais ao fato de que sempre há que se criticar alguém, e o professor, sabendo-me
ainda doutorando, deixou que o seu veneno escorresse sobre a pessoa que pensava ser menos
propensa a lhe fechar portas futuras. Por essa razão, me sentindo uma espécie de impostor, não
poderia haver em minha memória nada de tão fake quanto o texto de M. Peixoto, firmado como
se proviesse da pena de S. Eisenstein. Ou ainda: a inclusão de M. Peixoto como personagem
naquela viagem seria uma forma de lidar com minhas próprias inseguranças. Tinha medo de
terminar a vida como ele: velho, solitário e desacreditado. Assim, “descobrir” uma cópia perdida
de Limite, uma que foi sobretudo vista por S. Eisenstein, reabilitaria de certa forma M. Peixoto
e, todavia, o mais importante, alçaria a mim mesmo como grande investigador, por trazer, ao
mundo conhecido, tal achado. Eu provaria o meu valor dentro do meio especializado, o que
em tese fecharia o mapa de conexões do meu inconsciente selvagem. Uma possível toxidade
dos cogumelos recebidos da garota belga também explicaria a hipertrofia temporária de meus
registros de leituras, demonstrada junto à conversação com o sacerdote, pois lá me lembrei
de inúmeros nomes de autores de textos e de documentários (que, por sinal, os retenho até
hoje, apesar de ter esquecido de outros detalhes referentes ao restante da viagem), tudo em
seus pormenores – de minha mente procedia até número de páginas ou, pelo menos, se a
citação que reproduzia estava à direita ou à esquerda nos livros ou revistas que ao longo dos
últimos anos vinha esparsamente lendo sobre Limite. Desde aquele encontro entre o filme e
eu na Cinemateca de Bolonha, incorporei algum material à biblioteca de minha casa, a partir
de impressões e cópias feitas do acervo da Universidade de Nevada, atividade que levei como
hobby até o final da primavera daquele ano, antes de minha arrancada ao México.
Desse modo, era mais lógico e confortável que eu enfrentasse os eventos ocorridos
naquele vilarejo de Iucatã como um mero sonho intensificado. Durante os poucos anos que
se sucederam até aqui, mantive para mim mesmo aquela versão da história, enquanto tenho
vivido a maior parte de meus dias em Las Vegas (essa cidade que enche a aura de alguns de
grosseiro preconceito contra o meu trabalho, por possuir cassinos que me fascinam ao serem
todo o capitalismo em exibição, já que penso que não se pode compreender o Ocidente do
século XX – não é possível viver a modernidade em sua plenitude – sem haver passado tempo
considerável habitando Las Vegas, a observar em isolamento a Strip, ou as luzes cinematográficas
da Rua Fremont). Sustentei, assim, aquela interpretação até hoje, quando já me preparo para
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deixar esta cidade em mudança definitiva para Toronto – pois, ao concluir meu doutorado,
logrei uma oferta de emprego no Canadá (talvez a expiação provocada pelo quase delírio de
Uxmal tenha gerado o seu efeito, porque de fato escrevi mais de duzentas páginas de tese,
havendo defendido o seu conteúdo junto à banca e recebido o título que me faltava). Enfim,
em meio a toda essa transformação em meu cotidiano, me chega, nesta tarde de segunda-feira,
para ser mais exato, um correio de um pintor caribenho amigo de minha agora ex-diretora de
tese. Ele me conta que escrevem um artigo jornalístico para homenageá-la, a ser publicado num
periódico de extensiva circulação entre a sua comunidade. Me pergunta se por acaso não guardo
alguma fotografia dela: ele sabe que eu lhe tiro muitas, ainda que seja uma mulher arredia aos
retratos. Evidentemente, participar de tal tributo me faz ilusão. Como ela passou comigo um
bom tempo em Puebla durante o verão do meu encontro (?) com o sacerdote, me explicando a
história dos templos barrocos, e foi em época na qual eu estava mais propenso a sacar fotografias
devido à viagem, não tenho dúvidas em buscar algo na minha caixa de recordações mexicanas.
Lá estão os negativos de toda minha jornada: foram devolvidos em pequenos envelopes azuis
pelo laboratório, revelados e ampliados no papel fosco de 4x6 polegadas. Desde que me foram
retornados, nunca os tinha olhado com cautela, e já se vão alguns anos, pois devido à pressa em
me colocar a todo vapor na escritura da tese, apenas os havia passado por alto a fim de confirmar
que pertenciam ao material que mandei para processamento. Qual não é minha surpresa quando
descubro, como a última fotografia de Iucatã, e justamente anterior à primeira de Puebla, a
imagem daquela igreja mexicana existente apenas no que eu julgava ser um sonho intoxicado, a
mesma que postei anteriormente nesse relato. Mas essa descoberta inicial não deixou de render
maior fruto: ao examiná-la com cuidado, através de uma lupa, observo, no quadrante inferior
esquerdo, um detalhe que me deixa ainda mais atônito, e que agora, através de um blowup mais
contrastado, gostaria de proporcionar destaque:

Blowup da fotografia anterior,
Igreja, Povoado Desconhecido,
México.
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A silhueta de um homem aparece em meio à penumbra interna. Ele regressa desde a parede posterior da
capela, usada como superfície de projeção para Limite. A luz que o desenha é a mesma que dá vida à
película. Esse sacerdote, então, realmente existiu? Não foi fruto do delírio ocasionado pela toxidade de
algum cogumelo que me foi dado de presente? Na versão integral do poema de A. Ginsberg, a voz, que desde
sua “siesta” nos fala, sonha com um “kodachrome eterno”, um “souvenir” fotográfico que o leva de viagem a
uma festa burguesa, mais decadente do que as ruinas maias que de certa maneira ainda emanam a grandeza
de uma era. Foi esse diapositivo evocado por sua memória, de cores saturadas por um tipo químico que
nos dias de hoje já não é fabricado, que o fez redigir aqueles versos. Será que o “kodachrome eterno” de A.
Ginsberg em realidade existiu, ou teve serventia apenas como meio fantasmagórico para levá-lo a um sonho
a partir de outro sonho? Do mesmo modo, vejo a minha própria fotografia em branco e preto, que anexo aqui
como prova de uma verdade: da verdade que sonhei dentro de outro sonho que era o meu caminho a Uxmal,
onde pude encontrar o único filme de M. Peixoto em sua perfeição.

Post scriptum
(Por questões editoriais que me agora são exigidas, trago aqui uma pequena lista do que
pude identificar a posteriori em minha biblioteca pessoal [logo, isso não significa completa
exaustividade] das obras referenciadas de coração [direta e indiretamente], na conversa [quase
delírio?] com o sacerdote mexicano).
Avellar, J. C. O lugar sem limites / Le lieu sans limites. Cinémas d’amérique latine, n. 16, 2008.
Castro, E. Jogos de armar: a vida do solitário M. Peixoto. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2000.
Dashiell, C. Eisenstein’s Mexican Dream. Cinescene.com, 1998. Acesso em: 12 out. 2012. http://
goo.gl/cZqQ7t
Eisenstein, S. Beyond the stars: the memoirs of S. Eisenstein. Editado por R.Taylor.Traduzido por
W. Powell. Calcutta: Seagull, 1995.
Fernandes, F. A Ilha e o Maçarico: Limite, nos caminhos de um vir a ser. Revista Estudos
Hum(e)anos, v. 6, n. 1, 2013.
Korfmann, M. “On M. Peixoto’s Limite”. In: Avant-garde film. Editado por A. Graf & D.
Scheunemann. Amsterdam: Rodopi, 2007.
______. M[...]peixoto.com. Acesso em: 15 jun. 2012. http://goo.gl/BHzWzn
Machado, S. Onde a Terra Acaba, 75 min., 35mm/vídeo, cor & PB, Brasil, 2001.
Mello, S. Limite, filme de M. Peixoto. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1979.
______. “Breve esboço de uma cinebiografia de M. Peixoto”. In: Limite, M. Peixoto [Catálogo
da Exposição de 3 de julho a 1º de setembro de 1996]. Rio de Janeiro: MinC; Fundação Casa
de R. Barbosa, 1996.
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Moraes, V. Exibição do filme brasileiro Limite de M. Peixoto. A Manhã, Rio de Janeiro, 30 jul.
1942.
Morais, L. C. “M., o pirata”. In: O Estudante do Coração: ensaios sobre a arte pós-moderna. Rio
de Janeiro: Litteris, 2013.
Peixoto, M. Mundéu. Rio de Janeiro: Livraria Sette Letras Ltda, 1996 [“Nota”, A. & S. Mello; “A
respeito de Mundéu”, M. Andrade, publicado originalmente em Revista Nova, São Paulo, ano I,
15 de dezembro de 1931].
______. Limite: “scenario” original. Rio de Janeiro: Livraria Sette Letras Ltda.; Arquivo M.
Peixoto, 1996.
______. M. Peixoto: escritos sobre cinema. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000 [organização e
comentários, S. Mello; contém o texto “Um filme da América do Sul”, atribuído por M. Peixoto
a S. Eisenstein].
Salazkina, M. In Excess: S. Eisenstein’s Mexico. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.
Seton, M. S. M. Eisenstein. Nova Iorque: Grove Press, 1960.
Solberg, R. O Homem do Morcego, 18 min., 35mm, PB, Brasil, 1979/1980.
Vasques, A. Nos rastros de Limite: um estudo de caso na história da preservação das imagens em
movimento no Brasil. São Carlos: UFSCar, 2013.
Villalobos, R. D. Liceaga, ex torero mexicano. El País, Madrid, 5 nov. 1996.

Rodrigo Lopes de Barros

é escritor, ensaísta e cineasta. Atualmente trabalha como Professor Assistente de Estudos Latino-Americanos na
Universidade de Boston.
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tradução

“SIM! AGORA
ESTÁ DECIDIDO.
NÃO TEM VOLTA.”
Serguei Iessênin

Traduzido do russo por Verônica Filíppovna

Sim! Agora está decidido. Não tem volta.
Deixei os campos da terra natal.
Já não serão folhagem com asas
Sobre mim, preciso tocar álamos.

Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.

A casa virá abaixo com a minha ausência,
Há tempos meu cachorro está morto.
Nas ruas tortuosas de Moscou
Morrerei, Deus predestinou.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно исдох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог.

Amo esta cidade de olmos,
Deixe-a encher e envelhecer.
O sonho da Ásia dourada
Repousa sobre as cúpulas.

Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.

E à noite, quando brilha a lua,
Quando brilha... o diabo sabe!
Sigo, cabisbaixo, por
Becos e entro numa taberna.

А когда ночью светит месяц,
Когда светит... черт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.

O som e as vozes deste covil é horrível,
Mas todas às noites, até o amanhecer,
Leio poemas para as prostitutas,
E com os ladrões me embriago.

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.
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O coração bate mais e mais,
E então inconveniente falo:
“Estou assim, como você, morto,
Agora não posso voltar atrás”.

Сердце бьется все чаще и чаще,
И уж я говорю невпопад:
«Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад».

A casa virá abaixo com a minha ausência,
Há tempos meu cachorro está morto.
Nas ruas tortuosas de Moscou
Morrerei, Deus predestinou.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог.

Meus sonhos almejam a distância,
Onde se escutam gritos e soluços,
Partilhar a tristeza com alguém
E a angústia de uma dor pesada.

Мои мечты стремятся вдаль,
Где слышны вопли и рыданья,
Чужую разделить печаль
И муки тяжкого страданья.

Lá poderei encontrar
Prazer na vida, êxtase,
E lá, apesar do destino,
Buscarei inspiração.

Я там могу найти себе
Отраду в жизни, упоенье,
И там, наперекор судьбе,
Искать я буду вдохновенья.

Serguei Iessênin

Nascido em uma família de camponeses da região de Riazan, o poeta russo Serguei Aleksandrovitch Iessênin (1895-1925)
foi criado pelo avô. Estudou em uma escola rural e frequentou o seminário. Posteriormente mudou-se para Moscou,
onde trabalhou como tipógrafo e estudou na Universidade Popular Shaniavski. Residiu também em Petrogrado. Serviu ao
serviço militar. Participou do Imaginismo, um movimento de vanguarda poética que herdou “traços” do Futurismo russo.
Teve uma vida desregrada, sobretudo, marcada pelo alcoolismo. Casou-se três vezes. Seu último casamento foi com a
dançarina norte-americana Isadora Duncan. Suicidou-se em 1925 em um hotel de Leningrado. Nesta época já era bastante
popular na Rússia. Os versos aqui traduzidos são inéditos para o português do Brasil.

Verônica Filíppovna

Doutora em Teoria Literária pela UFRJ, tradutora, ensaísta e russófila.
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tradução

EVELINE
James Joyce

Traduzido do inglês por José Barbosa da Silva

Ela se sentou junto à janela para contemplar a noite invadir a avenida. Recostou a
cabeça na cortina, enquanto o cheiro de cretone empoeirado lhe entrava pelas narinas. Estava
cansada.
Poucas pessoas passavam por ali. O sujeito que morava no fim da rua passou a caminho
de casa; ela ouviu os passos deles estalarem na calçada de concreto e depois rangerem sobre
a estradinha de pó de carvão que passava em frente às novas casas vermelhas. Houvera ali no
passado um terreno baldio onde ela e os irmãos costumavam brincar toda noite com os filhos
dos vizinhos. Tempos depois um homem de Belfast comprou o terreno e nele construiu casas,
não casas pequenas e pardas como aquelas em que eles moravam; mas casas vistosas, de alvenaria
e com telhados reluzentes. As crianças da avenida brincavam juntas naquele terreno — os filhos
da família Devine, da família Water, e da família Dunn, sem contar o pequeno Keogh, que era
coxo, além dela própria e de seus irmãos e irmãs. Ernest, porém, nunca brincava, pois já era
bastante crescido. O pai dela tinha o hábito de enxotar as crianças do terreno com sua bengala
de abrunheiro; na maior parte das vezes, no entanto, o pequeno Keogh montava guarda e dava
o alarme quando via o pai dela se aproximar. Apesar disso, eles pareciam ter sido muito felizes
naquela época. Além do pai dela não estar tão atacado, a mãe ainda não havia morrido. Mas isso
fora há muito tempo; agora ela e os irmãos e irmãs eram adultos; e a mãe estava morta. Tizzie
Dunn também morrera; e a família Water tinha voltado para a Inglaterra. Tudo muda. Agora era
a vez de ela fazer como os outros: ir embora, sair de casa.
Casa! Ela correu os olhos pela sala, passando em revista todos os objetos conhecidos
(objetos que espanava uma vez por semana havia tantos anos) e perguntando a si mesma de onde
vinha tanta poeira. Talvez nunca mais voltasse a ver aqueles objetos familiares, dos quais jamais
imaginou se separar um dia. E, apesar de conhecer esses objetos tão bem, durante todos aqueles
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anos nunca descobrira o nome do padre cuja fotografia amarelada pendia da parede, acima do
harmônio quebrado, ao lado da gravura em louvor à beata Margarida Maria Alacoque. O padre
fora colega de escola do pai dela, o qual, sempre que mostrava a fotografia a um visitante, fazia
o mesmo comentário displicente:
— Agora ele está em Melbourne.
Ela havia concordado em partir, sair de casa. Seria uma decisão sensata? Tentou pesar
cada lado da questão. Bem ou mal, em casa ao menos tinha teto e comida e vivia entre pessoas
que a conheciam desde criança. É bem verdade que precisava trabalhar arduamente tanto em
casa quanto no emprego. O que diriam dela na loja de departamento ao descobrirem que fugira
com um sujeito qualquer? Que era uma idiota, talvez; e sua vaga seria preenchida por meio de
um anúncio de jornal. A senhorita Gavan, que sempre implicara com ela, sobretudo quando
havia gente escutando, ficaria exultante.
— Senhorita Hill, não vê que estas senhoras estão esperando?
— Mexa-se, senhorita Hill!
Não, ela não derramaria muitas lágrimas por deixar a loja.
Mas em seu novo lar, num país distante e desconhecido, as coisas seriam diferentes.
Logo estaria casada – sim, ela mesma, Eveline. Então as pessoas passariam a tratá-la com
respeito. Não seria tratada como haviam tratado sua mãe. Mesmo agora, que tinha mais de
dezenove anos, às vezes ainda se sentia ameaçada pela violência paterna. Sabia que essa era a
causa de suas palpitações. Quando todos eram crianças, o pai nunca havia batido nela, como
costumava fazer com Harry e com Ernest, porque ela era uma garota; mas ultimamente passara
a ameaçá-la dizendo o que faria com ela não fosse a lembrança de sua falecida mãe. O problema
é que agora não havia mais ninguém para protegê-la. Ernest morrera; e Harry, que trabalhava
com decoração de igrejas, estava quase sempre ausente em algum ponto distante do país. Além
do mais, as constantes brigas por causa de dinheiro nas noites de sábado a estavam deixando
bastante exausta. Embora ela sempre contribuísse com seu salário inteiro — sete xelins — e
embora Harry sempre enviasse o que podia, o problema era obter algum dinheiro do pai. Este
a acusava de ser perdulária e de não ter juízo; dizia que não daria o seu suado dinheirinho para
ser jogado fora e outras coisas mais, pois ele geralmente ficava em estado deplorável nas noites
de sábado. Ao fim e ao cabo, porém, entregava o dinheiro e perguntava se a filha podia fazer as
compras para o jantar de domingo. Então, Eveline tinha de correr o mais rápido possível para o
mercado, abrir caminho com os cotovelos através da multidão enquanto segurava firmemente
a bolsa preta de couro e voltar para casa tarde, carregada de sacolas. Era um trabalho árduo
manter a casa em ordem e cuidar para que as duas crianças deixadas sob os seus cuidados
frequentassem a escola regularmente e fossem alimentadas com a mesma regularidade. Era um
trabalho árduo — uma vida árdua — mas agora que estava prestes a abandoná-la, esta não lhe
parecia uma vida inteiramente indesejável.
Faltava pouco para Eveline experimentar outra vida com Frank. Frank era um homem
bom, valoroso, sincero. Fugiria com ele no navio noturno para se tornar sua esposa e viver com
ele em Buenos Aires, onde havia um lar esperando por ela. Lembrava muito bem da primeira
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vez que o vira: ele estava hospedado na rua principal, numa casa que ela costumava visitar.
Parecia haver transcorrido apenas algumas semanas. Ele estava parado no portão, com o quepe
puxado para o ponto mais alto da cabeça e o cabelo caído para a frente sobre a testa bronzeada.
Foi assim que se conheceram. Depois disso ele passou a esperá-la todas as noites à porta da loja
para acompanhá-la até em casa. Levou-a para assistir “A Garota Cigana”, e ela ficou exultante
ao sentar-se ao lado dele num setor do teatro pouco habitual. Frank adorava música e também
cantava um pouco. As pessoas sabiam que os dois estavam namorando e, quando ele cantou a
canção sobre a jovem apaixonada pelo marinheiro, Eveline se sentiu agradavelmente confusa.
Frank costumava chamá-la pelo apelido carinhoso de “Amapola”. A princípio, a ideia de ter um
namorado não passara de um deslumbramento, mas logo começou a gostar dele de verdade.
O namorado lhe contava histórias de países distantes. Confidenciou-lhe que começara como
grumete, ganhando uma libra por mês a bordo de um navio da Allan Line que fazia linha para o
Canadá. Disse o nome de todos os navios em que viajara e das diversas companhias de navegação
para as quais trabalhara. Velejara pelo estreito de Magalhães e lhe contou histórias a respeito dos
terríveis índios da Patagônia. Fixara residência em Buenos Aires, segundo disse, e voltara à velha
terra natal apenas para passar férias. O pai dela, obviamente, descobriu o namoro e proibiu a
filha terminantemente de sequer dirigir a palavra a Frank.
— Conheço muito bem esses marinheiros, justificou ele.
Certo dia o pai dela discutiu com Frank e desde então ela passou a encontrar o namorado
às escondidas.
A noite se aprofundava na avenida. O branco das duas cartas que ela tinha no colo ficou
indistinto. Uma era para Harry; a outra, para o pai. Embora Ernest fosse seu irmão preferido,
também gostava de Harry. Nos últimos tempos percebeu que o pai ficara mais decrépito; ele
sentiria saudades dela. Vez ou outra ele podia ser muito amável. Não fazia muito, quando ela
passou um dia inteiro de cama, ele leu para ela uma história de fantasma e lhe preparou torradas
no forno. Em outra ocasião, quando a mãe ainda estava viva, a família toda fez um piquenique
na Colina de Howth. Ela lembrava do pai colocando o chapéu da mãe para divertir as crianças.
Apesar de o tempo dela estar se esgotando, Eveline continuava sentada junto à janela,
com a cabeça recostada na cortina, inalando o cheiro de cretone empoeirado. Lá embaixo, na
avenida, ouviu o som de um realejo. Reconheceu a melodia. Estranho que justo nessa noite o
realejo voltasse como para lembrá-la da promessa feita à mãe de fazer o possível para manter a
família unida. Lembrou-se da última noite da doença da mãe; era como se estivesse novamente
no quarto escuro e estreito do outro lado do corredor, de onde ouvia uma melancólica canção
italiana tocada na rua. Na ocasião, deram seis pences ao tocador de realejo e pediram que ele
fosse embora. Lembrou do pai voltando ao quarto da enferma com um andar empertigado,
exclamando:
— Malditos italianos! O que fazem aqui?
Enquanto pensava nessas coisas, sentiu-se tocada no mais profundo de seu ser pela
visão lastimável da vida que tivera a mãe: uma vida de sacrifícios cotidianos que culminaram na
loucura final. Estremeceu ao ouvir novamente a voz da mãe repetir com insistência insana em
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irlandês:
— Derevaun Seraun! Derevaun Seraun! (No fim do prazer tem a dor)
Ergueu-se num sobressalto de pavor. Fugir! Precisava fugir! Frank a salvaria. Ele lhe
daria uma vida; e, quem sabe, até amor. E ela queria viver. Por que tinha de ser infeliz? Tinha
direito à felicidade. Frank a tomaria nos braços, a envolveria num abraço. Ele a salvaria.
***
Eveline estava agora no meio da multidão ondulante na estação de embarque de North
Wall. Frank lhe segurava a mão. A estação estava repleta de soldados com malas marrons. Através
dos largos portões do galpão, ela viu de relance a silhueta negra do navio, parado ao lado do
muro do cais com as vigias iluminadas. Embora percebesse que Frank estava falando com ela,
dizendo e redizendo algo a respeito das passagens, ela não respondia nada. Sentia o rosto pálido
e frio e, do abismo de angústia em que se encontrava, rogava a Deus que lhe indicasse o caminho
e lhe dissesse o que devia fazer. O navio desferiu dentro da névoa um silvo longo e triste. Caso
embarcasse, no dia seguinte estaria em alto mar ao lado de Frank, navegando rumo a Buenos
Aires. As passagens dos dois já estavam reservadas. Seria possível voltar atrás depois de tudo o
que ele havia feito por ela? A angústia que sentia era tão grande que lhe provocava náuseas, e ela
continuava movendo os lábios numa fervente e inaudível prece.
O apito do navio anunciando a hora da partida estrugiu em seu coração como uma
trombeta. Sentiu que Frank a tomava pela mão:
— Vem!
Todos os mares do mundo se despejaram dentro do seu coração. Frank a estava
arrastando para o fundo desses mares, onde a afogaria. Ela se agarrou firmemente às grades de
ferro com as duas mãos.
— Vem!
Não! Não! Não! Era impossível. As mãos delas apertavam o ferro em desespero. Do
meio dos mares ela desferiu um uivo de angústia!
— Eveline! Evvy!
Frank, que havia atravessado para o outro lado do cordão de isolamento, a chamava,
para que o seguisse. Ordenaram que ele não se detivesse ali, mas ele continuava a chamá-la.
Eveline olhou para ele com o rosto lívido, apática como um animal indefeso. Mas os olhos dela
não comunicavam nada: nenhum sinal de amor, de despedida ou de agradecimento.
James Joyce

(Terenure, Irlanda, 1882 - Zurique, Suíça, 1941) Romancista, contista e poeta. Um dos autores de maior relevância do
século XX, suas obras mais conhecidas são Dublinenses (1914), Retrato do artista quando jovem (1916) e Ulisses (1922).

José Barbosa da Silva

Nascido em Fortaleza, CE, 1965, é poeta, contista e tradutor. Já traduziu mais de uma dúzia de obras técnicas do inglês/
espanhol para o português. Atua ainda como professor efetivo de disciplinas pedagógicas do Instituto Federal do Piauí,
campus Cocal.
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resenha

LITERATURA BRASILEIRA:
MODOS DE USAR,
DE LUÍS AUGUSTO FISCHER
André Ribeiro da Silva 1
Shirlei Marly Alves 2

FISCHER, Luís Augusto. Literatura Brasileira: modos de usar.
Porto Alegre: L&PM Editores, 2008.
Luís Augusto Fischer, nascido em 1958, é mestre e doutor em Letras pela UFRGS,
atuando como professor de Literatura Brasileira na mesma instituição. Em Literatura Brasileira:
modos de usar, Fischer propõe-se a auxiliar o leitor inexperiente a situar-se no contexto do estudo
e da apreciação da literatura nacional. Essa obra contempla muitos aspectos da trajetória do
espírito literário brasileiro, e toda a abordagem construída pelo autor demonstra estar afinada
com esse propósito. As nuances metodológicas da sociologia, da história e da teoria literária
formam um texto conciso que se distancia da linguagem acadêmica e, com isso, estabelece um
vínculo com um número ampliado de leitores.
Excetuando a apresentação e a despedida, o livro é organizado em 14 capítulos, que seguem
majoritariamente uma ordem cronológica. O leitor também pode consultar dois anexos ao final
do livro – um quadro de referências da história da literatura brasileira e um glossário crítico
dos termos mais comuns nesse campo. A progressão descritiva presente na obra é bastante
perceptível, e a assertividade no trato das tradições literárias brasileiras garante um texto fluido.
O autor expõe as principais problemáticas da história da literatura brasileira. Na abordagem
sobre a questão do regionalismo, presente no capítulo 8, por exemplo, Fischer discorre sobre
o estigma da identificação do mundo rural com o atraso, o que, segundo ele, pôde ser superado
com o despertar crítico propiciado por obras como as de Graciliano Ramos, que conciliou
a consciência crítica com a representação universalista desse mundo. Na reconstrução desses
dramas do fazer literário nacional, residem os pontos de encontro da interdisciplinaridade da
obra.
______________
1 Aluno do curso de Licenciatura Plena em Letras pela UESPI - Campus Clóvis Moura.
2 Docente do curso de Licenciatura Plena em Letras pela UESPI - Campus Clóvis Moura. Doutora em Linguística.
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Fischer, ao tratar de uma tradição literária específica, retoma pontualmente outras. Isso
é feito não a título de mera comparação, mas seguindo uma orientação funcional cujo objetivo
é sugerir um senso de continuidade histórica. O autor também aborda cada escola literária
em seus ânimos e contradições internas. No capítulo 3, quando descreve o esmero da técnica
parnasiana, também descreve sua distância asséptica da realidade social. Quando descreve a
ousadia e a criatividade do vanguardista, no capítulo 5, inclui a consideração de que a vanguarda
pode significar uma postura de “deslumbramento caipira” para com as novidades da metrópole.
Alguns capítulos não tratam necessariamente de tradições literárias em si, mas da
persistência de inconsistências formais inerentes ao devir dessas tradições. A ausência de uma
linguagem representativa da cultura brasileira, por exemplo, é descrita nos capítulos 10 e 11.
Um pouco antes, no capítulo 6, o autor trata da instabilidade das posições e identidades do
eu narrador e do outro leitor, sobre o qual se fundamentaram os romances de memórias em
diferentes momentos da história brasileira.
Importante destacar que Fischer não restringe sua obra ao domínio da literatura, uma vez
que o objetivo também é familiarizar o leitor com a produção intelectual no âmbito dos estudos
em humanidades. Por essa razão, em grande parte da obra, o autor cita nomes como o de
Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Caio Prado Jr, entre outros.Todas essas produções
intelectuais são articuladas a fim de oferecer um panorama dessas tendências em certos períodos
históricos. Inclusive, no capítulo 1, a obra de Fischer demonstra como as narrativas ficcionais
anteciparam os estudos sociais no Brasil, já que as universidades chegaram tardiamente no país.
Esse aspecto do trabalho com a realidade moldou a literatura brasileira, sendo O Cortiço, de
Aluísio Azevedo, um caso notório.
Os gêneros menores também recebem atenção do autor no capítulo 7, ao tratar das
crônicas e da canção popular, gêneros com que a cultura nacional mais buscou sua expressão.
Como Fischer raciocina, isso é resultado principalmente da tendência brasileira de retratar o
cotidiano nas artes. Nesse sentido, a bossa nova foi um dos momentos culminantes, com João
Gilberto, Tom Jobim e Vinicius de Moraes.
O autor não elide suas preferências quando se trata de fazer comentários sobre
determinados autores e tendências literárias. Suas críticas ao parnasianismo são notáveis, e sua
admiração por autores como Machado de Assis e Guimarães Rosa é evidente. Apesar dessas
demonstrações pontuais de suas inclinações, Fischer transparece moderação e mantém o foco
objetivo de sua exposição. A presença de certo comprometimento em dispensar o preciosismo
na linguagem é constante na obra, o que deixa clara sua recusa de subestimar o leitor, por isso,
não há momentos de hesitação no livro. A experiência então se torna prolífica, e o leitor pode
tomar conhecimento das principais figuras e dos processos decisivos da literatura brasileira,
incluindo considerações relevantes sobre a música popular, o teatro e a teledramaturgia.
Por sua riqueza de informações sintetizadas de forma crítica e eficiente, essa obra pode
representar uma excelente porta de entrada para os acadêmicos iniciantes de Letras aos principais
problemas trabalhados no estudo da história da literatura brasileira.
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resenha

RÚSSIA ALÉM
DOS 90 MINUTOS
Verônica Filíppovna

VASSOLER, Flávio Ricardo. Diário de um escritor na Rússia.
São Paulo: Hedra, 2019.
Flávio Ricardo Vassoler acaba de publicar Diário de um escritor na Rússia (Hedra, 2019),
uma obra heterogênea, convidativa a uma viagem poética de olhares entrecruzados, na qual o
literário e o político, o histórico e o filosófico, a crônica e o ensaio, a tradição e a atualidade,
o hibridismo de formas, a dinâmica do real e a ficção da realidade desvelam facetas da Rússia
europeia. Entregue a vivências, a inspirações e, sobretudo, à escuta do outro – deixando-o ser
na sua inteireza –, o autor percorre um itinerário plural singularizado pelo curso e transcurso
da própria viagem.
O título e a forma narrativa do livro retomam o Diário de um escritor, de Dostoiévski –
publicado na imprensa no decorrer da década de 1870, e que incita um debate em torno de “a
ideia russa”, o sofrimento, a paixão, a redenção, o niilismo, a miséria dos camponeses, dentre
outros temas. De forma similar, através de ensaios-crônicas-reportagens-contos, nascidos de
experiências concretas, isto é, experiências vivenciadas, vistas e/ou ouvidas, Vassoler rompe as
fronteiras entre os gêneros literários, e reflete sobre a Rússia imperial e a contemporânea, sobre
a revolução bolchevique, a União Soviética, a ortodoxia, a modernidade, a cultura nacional, a
utopia revertida em distopia. Mas sem abandonar a ficção.
As páginas de Diário de um escritor na Rússia surgiram de maneira bastante peculiar. O autor
foi convidado para trabalhar como correspondente da revista Veja durante a Copa do Mundo
da Rússia de 2018. Ele viajou pelas cidades onde aconteceram os jogos e redigia artigos não
sobre futebol, e sim sobre a “Rússia profunda”. Os textos, que não se prendiam aos jogos, foram
redigidos muitas vezes durante o deslocamento entre cidades – em vagões de trens noturnos
ou em assentos apertados de aviões –, e eram enviados para publicação todos os dias no site
da revista, em um blog literário-cultural sobre as cidades da Copa do Mundo. Um trabalho de
folego, imaginação.
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Vassoler escalou um “time seleto” de craques pelos quais “o Ocidente, civilizado como ele
só, tem o mais absoluto respeito”: Dostoiévski,Tolstói, Gógol, Maiakóvski, Gagárin, Aleksander
Soljenítsin, Górki, Boris Pasternak, Mikhail Bakhtin, Raskólnikov e Ivan Karamázov, para citar
apenas alguns. Trocando bola com estes e outros escritores e personagens, o “autor/leitor/
viajante” entra em um campo vasto e fértil.
Nesta arena não há vencedores, nem perdedores. É um jogo amistoso, um encontro vivo e
efervescente de situações díspares, acontecimentos singulares, fascínio e mistério, próprios do
povo russo e sua história. Uma partida que sob o pulso e o impulso da criação traz a lume o que
há de essencial na “alma” russa.
Diário de um escritor na Rússia é uma obra na qual o outro – as cidades, os objetos, as tramas
e os dramas humanos, o povo e a arte russa, poetas e pensadores – ocupam a posição central.
A leitura dos textos, alguns permeados de crítica literária, fatos históricos e reflexões políticas
e filosóficas, outros transpassados de ficção, leva o leitor a percorrer “um país de cultura e
história tão ricas quanto contraditórias”, em que um concerto de alteridades dissipa a arrogante
e extenuante dicotomia entre o eu e o outro. Como se abrisse uma matrioska, cada página do
livro revela um outro – mais profundo.
Importante destacar a sutileza, o lirismo e a polifonia da linguagem do autor. Esta é o
fio condutor do livro, e não sua erudição. A voz e as vozes, o plural e o singular, encetam um
jogo de liberdade da própria linguagem. Com uma linguagem vigorosa e tenaz – sempre com o
“caderninho em punho” – Vassoler esculpe imagens poéticas, lê a tradição russa reinventando-a,
narra os acontecimentos históricos (sem teorizá-los ou descrevê-los), reflete sobre a atualidade
resguardando a abertura para o lúdico.
Memórias, imagens, confissões, indagações, exuberância, proximidade com o
desconhecido, o distante, o alheio, Diário de um escritor na Rússia trata não só destas questões,
como também revela outras. Uma livro que, sutilmente, conduz a nós, leitores, a uma viagem
rumo ao império dos tsares, à revolução bolchevique, aos escombros da União Soviética, a
gulags, a igrejas ortodoxas, ao islamismo, ao judaísmo, ao encontro de ex-combatentes do front,
ao acolhimento de rostos ignotos, anônimos.... E que nos leva a indagar, tal qual Henrique
Canary no posfácio à obra: “O que que é que a Rússia tem?”
São várias as repostas à esta pergunta. À guisa de curiosidade: os textos podem ser lidos
tanto sequencialmente quanto aleatoriamente. A cada leitura temos a sensação de que tudo
foi escrito/vivido em um só fôlego. Rasgos de epifania. Encantamento. Sob o comando da
imaginação, Vassoler vai ao encontro de acontecimentos que “(res)guardam sua aura na vivência
mesma”; acontecimentos que perscrutam um sentido para a vida, o sentido ontológico da nossa
vida – com leveza, mas sem perder a densidade.
Pelas páginas de Diário de um escritor na Rússia caminham de mãos dadas criação e crítica,
em um movimento rítmico que estreita os laços entre literatura, história e sociedade. À medida
que nos sintonizamos com os passos e compassos da obra entregamo-nos também à liberdade de
uma viagem “em meio à aurora do verão russo que vai banhando” e aquiescendo pensamentos,
ideias e, sobretudo, o imaginário.
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Tudo começa com um diálogo inusitado e termina, paradoxalmente, com a mesma questão:
“Fiódor Dostoiévski, me responda de uma vez: por que a vida e a história não desmentem Franz
Kafka, quando ele sentencia que há esperança, mas não para nós?”.
E Dostoiévski, “com olhos de esfinge, o semblante entre o taciturno e reflexivo e as mãos
cruzadas à frente do corpo, o escritor de barba longa e desgrenhada mais parece uma sentinela
a sentenciar para o visitante/leitor:
– Decifra-me ou te devoro. Não. Decifra-me enquanto te devoro”.
Vassoler aceita o desafio. Inicia uma viagem – aventura – poética, fitando as coisas, a
realidade, como se fosse pela primeira vez. Para seu espanto e regozijo ele também está sendo
observado. Nesse encontro com alteridades se dá a possibilidade de “refletir, sem dogmatismo
sobre tragédias históricas”, a fragilidade da própria condição.
Por entre belezas e desgraças, Vassoler procura “captar o sentido secreto das coisas” – da
Rússia! –, levando-nos a penetrar no coração selvagem da existência.

Verônica Filíppovna

Doutora em Teoria Literária pela UFRJ, tradutora, ensaísta e russófila.
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BACURAU,

de Kléber Mendonça Filho
e Juliano Dornelles
Alfredo Werney Lima Torres

Bacurau é, antes de qualquer coisa, um filme necessário. Necessário para entendermos
o clima de desencanto e de tensão política do Brasil atual, onde as classes sociais estão, cada vez
mais, perdendo a capacidade de se comunicar. Misto de gêneros, de estilos e de sonoridades, o
resultado impressiona: menos pelo preciosismo técnico do que pela fluência da narrativa, que
transita por diversos registros cinematográficos sem perder o ritmo e a beleza da mise-en-scène.
O filme cheira à morte desde suas primeiras tomadas, quando vemos o caminhão que
traz a enfermeira Teresa (Bárbara Colen), integrante da comunidade de Bacurau, batendo em
caixões espalhados pela estrada esburacada. Há em toda a narrativa um gesto de contestação do
sublime e um apego ao grotesco, através de uma linguagem que se direciona, pouco a pouco, ao
hiper-realismo. É sugestiva a síntese que há entre o estilo irônico dos westerns de Sérgio Leone
e a linguagem mais clássica de John Ford. Há também uma oscilação entre a fisionomia alegórica
e poética de Glauber Rocha e o registro mais documental e realista à maneira de Nelson Pereira
dos Santos. Estas opções estéticas dissonantes têm estreita relação com a visão traçada por
Kleber Mendonça e Juliano Dorneles – visão esta presente em suas produções anteriores, O som
ao redor e Aquarius: o Nordeste é um espaço complexo e contraditório, uma região formada por
uma aliança tensa entre o passado coronelista/conservador e o impulso de modernização e de
reconstrução político-social.
A boa trilha sonora de Bacurau articula paisagens sonoras do sertão com sons eletrônicos
e trechos de música orquestral. Ela borra as fronteiras entre som diegético e extradiegético,
como na sequência do velório de Dona Carmelita (Lia de Itamaracá), em que os acordes da
viola “saem de cena” e se transformam em música incidental. Componente fundamental para
explicitar as tensões presentes no plano das imagens, os sons tornam as mudanças de registro do
filme mais fluentes. É pela trilha, por exemplo, que notamos a passagem do clima de faroeste
para o clima de ficção científica, sobretudo quando aparece na tela o drone futurista em forma
de disco voador. Em sintonia com a obra O som ao redor, o uso do som ambiente aqui representa
quase sempre uma ameaça, o presságio de uma tragédia. Lembremo-nos do canto estridente
do bacurau, ave de hábitos noturnos que, segundo os mais supersticiosos, traz maus agouros.
O grito penetrante do pássaro é que anuncia o conflito entre a população de Bacurau e os
estrangeiros, liderados por Michael (Udo Kier). O silêncio, da mesma forma, é um elemento
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bastante explorado em sua dimensão dramática, tal qual se vê nos faroestes de Leone. Não
se trata do silêncio que denota um mergulho no interior das personagens, mas sim de um
componente físico e perturbador.
É interessante notar a insistência com que os cineastas nos mostram a conexão do
pequeno povoado do sertão pernambucano com o mundo. Bacurau não é uma terra isolada,
basta observar os tabletes, TVs e celulares espalhados por todos os cantos, embora o lugar
tenha sido retirado do mapa de forma proposital. Aqui se delineia mais um paradoxo: coabitam
na comunidade tanto os processos de modernização da sociedade globalizada, como as raízes
profundas deixadas pelo cangaço e pelo ódio ancestral dos negros escravizados. O Museu
Histórico de Bacurau é, nesse sentido, revelador: lá vemos armas antigas presas às paredes,
fotos de cangaceiros e de negros com semblante de sofrimento, além de imagens de cabeças
apartadas do corpo. O retrato de um Brasil que está fora do quadro oficial, negligenciado pelo
poder público. Mas, não nos enganemos, a reviravolta do roteiro revelará, no decorrer da
narrativa, que a comunidade não aceitará a opressão (“Se for, vá na paz”, diz a placa de entrada
do povoado). Seus diversos habitantes – como prostitutas, figuras andróginas, alcoólatras,
professores, foragidos, DJ e violeiros –, convivem em harmonia e estão preparados para o
combate contra os opressores a qualquer momento.
Bacurau não é simplesmente uma propaganda antibolsonarista, como alguns propalaram
pela internet. O filme não se confina em um discurso puramente panfletário, ainda que os
diretores deixem claro suas posições políticas, principalmente quando optam por colocar uma
comunidade interiorana do sertão nordestino como protagonista da história. Se o cinema que
propõe uma transformação político-social deve estar aliado a um gesto de renovação estética,
como pensavam os cinemanovistas, a obra de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles é
feita “com sangue nos olhos”, através de procedimentos que criam um universo estético
muito particular. É claro que esse estilo brota do diálogo com outros textos, sejam literários
ou audiovisuais. Desde o universo dos westerns americanos, da ficção científica, do suspense,
da literatura de Guimarães Rosa, do cinema novo, até gêneros televisivos, Bacurau incorpora
uma gama de elementos heterogêneos. Quem assistiu à novela Velho Chico, da Rede Globo, é
provável que note alguma relação com a película, em especial no tocante à música e ao cenário.
Curiosamente, a canção que sintetiza o filme – Réquiem para Matraga, de Geraldo Vandré – é,
do mesmo modo, essencial na construção narrativa da telenovela. Como na obra fílmica, ela
expressa o confronto existente entre trabalhadores e elite política.
Apenas uma pequena digressão. Penso que, ao questionarem a presença de um poder
hegemônico que violenta o povo oprimido, os diretores endereçaram suas críticas tão somente
à figura do gestor público corrupto – aliás, Tony Júnior (Thardelly Lima) é um personagem
intencionalmente pitoresco –, deixando de mostrar outras estruturas mantenedoras dessa
hegemonia. Vale perguntar: os políticos são os únicos responsáveis pelo processo de segregação
social ou há um sistema mais complexo em que eles são apenas uma peça? Talvez ficasse mais
sugestivo, a meu ver, a película apresentar a imbricada rede de relações de poder que produzem
a subcidadania no Brasil – para usar um termo caro a Jessé Souza –, ao invés de reduzi-la à figura
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do “político ladrão”. Acredito que Jessé Souza, para citá-lo novamente, tem razão quando diz
que os políticos brasileiros não passam de “aviõezinhos” de uma engrenagem muito maior.
Um aspecto instigante de Bacurau é a estruturação da narrativa, composta por uma
montagem que engendra uma gradativa escalada à brutalidade. Em outros termos: o filme
vai se tornando cada vez mais agressivo, tanto visualmente como sonoramente, até chegar à
barbárie, até os moradores de Bacurau, embebidos por uma pílula mágica, perderem qualquer
traço civilizador. O mais sanguinário de todos é Lunga (Silvero Pereira), personagem ambíguo,
misto de bandido e justiceiro, de sensibilidade e bruteza. Para ele, não basta matar, é necessário
decapitar e ultrajar o inimigo. Há uma sequência em que as cabeças dos gringos estão enfileiradas
no chão, servindo de banquete às moscas, enquanto a comunidade, num gesto sereno, tira
fotografias pelo celular. A cena é uma combinação insólita de humor com morbidez.
As últimas tomadas são cruciais para revelar que, na visão dos diretores, a alternativa
para a libertação das classes dominadas não é outra senão o uso da violência (A canção de Vandré
diz “Se alguém tem que morrer/ Que seja pra melhorar”). A busca pelo poder e a luta contra
a exploração via os processos democráticos tradicionais é totalmente rechaçada. Enfim, não é
mais possível se estabelecer um diálogo consciente e, tampouco, um pacto de governabilidade
entre as diferentes camadas sociais do país; resta ao povo oprimido empunhar suas adagas, facões
e espingardas e promover um verdadeiro derramamento de sangue pelas ruas. A violência é o
único caminho possível...

Alfredo Werney Lima Torres

Mestre em Letras pela UESPI e doutorando pela UFMG. Professor do IFPI. Autor de Música e palavra nas canções de Chico
Buarque e Tom Jobim (São Paulo, Max Limonad, 2014).
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A EXPRESSÃO
DO SAGRADO
EM TRÊS CONTOS
DO ESPAÇO
LATINO-AMERICANO
José Wanderson Lima Torres
Teresa Cristina de Oliveira Porto

A literatura sempre teve uma forte vinculação com o mito e este, como sabemos, é a
fonte primitiva da literatura. Conforme abordagem de Eliade (2002), o mito é uma narrativa
sagrada que
relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do
“princípio”. Em outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos Entes
Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou
apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano,
uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma “criação”: ele relata de que
modo algo foi produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que realmente
ocorreu, do que se manifestou plenamente. [...] Em suma, os mitos descrevem as
diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou do “sobrenatural”)
no Mundo. É essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o Mundo e o
converte no que é hoje (ELIADE, 2002, p. 09).

Pela exposição de Eliade, é possível estabelecer um limite para a semelhança entre o
mito antigo e a literatura tal como entendemos hoje. Enquanto o mito narra histórias sagradas
e, portanto, fundadoras de normas e valores, a literatura como a entendemos é uma atividade
lúdica e/ou crítica, não é mais uma fala sagrada como fora o mito.
Apesar disso, a literatura não perdeu seu vínculo total com o sagrado. Conforme reflete
Lima (2017, p. 249),
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a literatura não apenas resguarda e recria mitos e ritos como também, no que tange
à sua proximidade com a vivência sacral do homo religiosus arcaico, oferece uma
experiência de vivência temporal que destoa da concepção linear e progressiva da
sociedade secular moderna. Muitas narrativas modernas propõem ao seu leitor uma
fuga ou negação do tempo histórico e pessoal e uma aproximação do tempo mágico
do mito, um tempo que se renova e parece moldável ao nosso sonho; um tempo
radicalmente distinto daquele que rege nosso dia-a-dia e nosso trabalho.

Assim, conforme se depreende das duas citações acima, de Eliade e de Lima, a literatura,
ainda que não seja uma forma narrativa sagrada, elabora um diálogo com o sagrado.
No presente trabalho, pretende-se analisar três contos produzidos no espaço latinoamericano, buscando compreender como se manifesta neles a expressão do sagrado. Os contos
a serem analisados serão: Um senhor muito velho com umas asas muito grandes, de Gabriel García
Márquez; Os dragões, de Murilo Rubião; e A máquina extraviada, de José J. Veiga.
Alguns pontos em comum podem ser apontados nos três contos que analisaremos.
Em primeiro lugar, todos se filiam ao gênero da literatura fantástica1, revestindo-se de um
complexo de imagens e situações ambíguas e rompendo com os padrões de verossimilhança
externa. Igualmente, em todos eles temos a irrupção de uma forma estranha em um espaço
provinciano: um anjo na história de García Márquez, dragões na história de Murilo Rubião e
uma máquina na história de José J. Veiga. Alguns personagens típicos também se repetem nos
três contos: as crianças, que reforçam a ideia de inocência, e o padre como imagem do poder
clerical sobre as vidas.
Sendo assim, este trabalho foca a investigação nesse elemento estranho que irrompe no
espaço provinciano e causa desorientações individual e social. O anjo, os dragões e a máquina são
elementos perturbadores que causam uma ruptura histórica nos hábitos e valores em pequenas
cidades, estabelecendo um nítido corte entre um antes e um depois.
Nossa hipótese é que esses elementos estranhos se constituem elementos teofânicos,
isto é, portadores do sagrado (ELIADE, 2013). Acreditamos que nos três contos ocorre uma
nítida referência à estrutura do sagrado. E pretendemos compreender qual a consequência
disso. Ao levantarmos esta hipótese, não temos a pretensão de afirmar que os autores são
apologistas de alguma religião ou que sejam crentes. Reproduzir numa narrativa a estrutura do
sagrado não significa defender credo religioso algum. O sagrado, como defende Eliade (2013),
é uma dimensão estrutural do ser humano que, nas sociedades urbanas modernas, pode estar
semiadormecido ou até mesmo inconsciente nas pessoas.
Contudo, antes de iniciarmos a análise dos contos, faz-se necessário discutir brevemente
a noção de sagrado. Para isto, iremos recorrer às contribuições de Otto (s.d.) e Eliade (2013).
Também iremos nos apoiar em Brüseke (2001), autor que, sem pretensão de originalidade,
1 O conceito de literatura fantástica é instável, sujeito a oscilações, a depender do teórico. No presente texto, pensamos em especial
na noção de fantástico naturalizado, da pesquisadora Selma Calasans (1988). Nesta modalidade, “não há explicação [da ocorrência
fantástica]: os atores se encontram integrados num universo de ficção total onde o verossímil se assimila ao inverossímil numa completa
coerência narrativa, criando o que se poderia chamar de uma verossimilhança interna” (CALASANS, 1988, p. 13).
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apresenta uma revisão histórica do conceito de sagrado, apresentando a visão de vários autores,
incluindo Otto e Eliade.
Para o Rudolf Otto (s.d.), o sagrado é o núcleo essencial das religiões. Trata-se de
uma categoria compósita, que engloba uma dimensão racional ou outra irracional. Em geral, o
discurso teológico cristão procurou estudar a dimensão racional do sagrado, deixando de lado
“uma qualidade absolutamente especial, que escapa a tudo o que chamamos o racional” (OTTO,
s.d., p. 13). A consequência disso foi que muitas vezes, segundo Otto, “adquirimos o hábito de
usar o termo sagrado dando-lhe um sentido completamente figurado que já não é, de modo
algum, o sentido primitivo” (idem). Assim, costumamos tratar redutivamente a palavra sagrado
como “sinómino do absolutamente moral e perfeitamente bom” (idem). É o caso de expressões
como “acordo sagrado” ou “amizade sagrada”.
Buscando evitar esse tipo de reducionismo, Otto se propõe a investigar a dimensão
irracional do sagrado, a fim de pensarmos o conceito do sagrado em sua plenitude. Esta faceta
que transcende a dimensão racional no movimento do sagrado Otto nomeia de numinoso.
Brüsseke assim se refere a esta noção:
Atrás dessa concepção madura e complexa do sagrado, cultivada por exemplo pelas
igrejas cristãs, existe um outro momento, que uma concepção racionalizante do
sagrado perde facilmente de vista. Otto chama este momento de “o numinoso”,
que não somente foge do alcance dos conceitos como é possuidor de uma série
de qualidades. Seu cerne é irracional par excelence, como tal dificilmente explicável
ou acessível pelos meios da reflexão científica. Todavia, existem testemunhos da
experiência do numinoso, e uma predisposição não cognitiva – em princípio em
qualquer criatura – que possibilita e leva ao sentimento do numinoso (BRÜSSEKE,
2001, p. 193-194).

Dentro os elementos que compõem o numinoso, isto é, a dimensão não racional do
sagrado, interessa-nos aquele que Otto denomina mysterium. Nas palavras do autor:
Mysterium, no sentido geral e fraco da palavra, significa somente, à primeira vista,
algo de secreto como tudo o que nos é estranho, incompreendido, inexplicável.
Esta noção de mistério, relativamente ao que queremos dizer, é somente uma
noção analógica, derivada do domínio natural. [...] Mas tal realidade, o misterioso
em sentido religioso, o verdadeiro mirum, é, para empregar o termo que é a sua
expressão mais exacta, o “o totalmente outro” [...], aquilo que nos é estranho e nos
desconcerta, o que está absolutamente fora do domínio das coisas habituais [...]; é
o que se opõe a esta ordem de coisas e, por isso, nos enche do espanto que paralisa
(OTTO, s.d., p. 39).

O espanto que paralisa, referido por Otto, bem como outras experiências ligadas ao
mysterium, podem a nosso ver ser encontradas nos contos que pretendemos analisar. Porém,
agora veremos uma outra perspectiva do sagrado, defendida por Mircea Eliade (2013).
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Para Eliade, o sagrado é uma experiência estrutural do ser humano, pois é muito
impensável uma vida regida só na dimensão profana, não importa quanto ateu seja o indivíduo
ou quão secular seja a sociedade em que ele vive. O sagrado e o profano são os dois eixos em
que a vida humana se desenvolve, dois modos de ser no mundo.
O sagrado dá-se a ver por meios de manifestações, as quais Eliade chama de hierofania,
palavra que etimologicamente significa algo de sagrado que nos é relevado. Segundo o autor,
[...] a história das religiões – desde as mais primitivas às mais elaboradas – é constituída
por um número considerável de hierofanias, pelas manifestações das realidades
sagradas. A partir da mais elementar hierofania – por exemplo, a manifestação do
sagrado num objeto qualquer, uma pedra ou uma árvore – e até a hierofania suprema,
que é, para um cristão, a encarnação de Deus em Jesus Cristo, não existe solução de
continuidade. Encontramo-nos diante do mesmo ato misterioso: a manifestação de
algo “de ordem diferente” – de uma realidade que não pertence ao nosso mundo – em
objetos que fazem parte integrante do nosso mundo “natural”, “profano” (ELIADE,
2013, p. 17).

Quando a realidade sagrada se mostra em algum objeto, isto é, quando ocorre uma
hierofania, tal objeto, segundo Eliade, torna-se um portador de sacralidade sem deixar de ser
ele mesmo. Assim, uma cruz é um símbolo sagrado para o cristão e, ao mesmo tempo, uma peça
de madeira. Nas sociedades primitivas, quase qualquer objeto ou ato pode se tornar um meio de
hierofania. Já para o homem moderno, regido pela racionalidade e pelos parâmetros da ciência,
a esfera do sagrado se reduz e se camufla ao ponto de quase se tornar invisível.
Quando o sagrado se apresenta, a realidade torna-se mais nítida e cheia de sentido,
dir-se-ia que o real ganha mais realidade. As hierofanias dão sentido e fundamento à vida do ser
humano. Quando ocorrem, elas rompem com a homogeneidade espacial e temporal do mundo
humano:
Para o homem religioso, o espaço não é homogêneo: o espaço representa rupturas,
quebras; há porções de espaço qualitativamente diferentes das outras. “Não te
aproximes daqui, disse o Senhor a Moisés; tira a sandálias de teus pés, porque o
lugar onde te encontras é santo” (Êxodo: 3; 5). Há, portanto, um espaço sagrado,
e por consequência “forte”, significativo, e há outros espaços não-sagrados, e por
consequência sem estrutura, sem consciência, em suma amorfos. Mais ainda para
o homem religioso essa multiplicidade espacial traduz-se pela experiência de uma
oposição entre o espaço sagrado – o único real, que existe realmente – e todo o resto,
a extensão informe, que o cerca (ELIADE, 2013, p. 25, grifos do autor)

Da mesma forma que o espaço perde sua homogeneidade perante a manifestação do
sagrado, o mesmo se dá com a experiência temporal. Há o tempo sagrado, o tempo das festas
periódicas e das ações de graças, e o tempo profano, o tempo das ações ordinárias. A passagem
de um tempo para o outro pode se dar por datas pré-estabelecidas no calendário ou por meio
de rituais.
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Após esta breve exposição, podemos agora passar à análise dos contos. Acreditamos
que as noções do mysterium ligado ao sagrado ou numinoso em Otto (s.d.), bem como a ideia
do sagrado e do profano como dimensões ou modos de ser do ser humano em Eliade, irão nos
ajudar a entender melhor os três contos que objetivamos analisar.
Os três contos iniciam com a irrupção de algo absolutamente inesperado, algo que
instaura um mysterium. Segundo Brüsseke (2013, p. 197-198):
Uma ciência complicada demais ou uma máquina cujo funcionamento não entendemos
não é misterioso. Misterioso é aquilo que se subtrai principalmente e para sempre de
um acesso cognitivo. Além disso, na experiência do misterioso fazemos a experiência
do completamente outro, que nos repele e nos atrai.

O anjo no conto de García Márquez, os dragões do conto de Murilo Rubião e a
máquina do conto de José J. Veiga possuem exatamente esta qualidade de se subtrair a um
acesso cognitivo, como afirma Brüsseke sobre o mysterium. Devido essa inacessibilidade, tais
elementos causam uma perturbação da ordem habitual. O contato com tais elementos implica
uma experiência com o “completamente outro”, experiência que desloca as pessoas de suas
normas e representações sociais habituais, uma verdadeira experiência nova. Isto implica a
possibilidade de perturbação da ordem social.
Interessante notar que os três contos se passam em locais bastante interioranos. Como
sabemos, o processo de industrialização e urbanização provocou um processo de redução dos
mistérios e das crenças no sobrenatural, proporcionado pela intensificação da educação científica
da população. O conto de José J. Veiga, o menos “fantástico” dos três, traz uma máquina que
pouco chamaria a atenção da população numa metrópole como São Paulo, por exemplo.
O universo dos três contos, com mais intensidade no conto de García Márquez, é
um mundo pré-moderno. Sendo assim, a racionalização convive com mais proximidade com
crenças transcendentais. Observamos que a figura de autoridade nos três contos é representada
na figura no padre. No conto do conto de García Márquez aparece também a figura de uma
mística, lembrando o papel exercido pelas bruxas, isto é, conhecer e negociar com os mistérios
do além. Nos três contos a autoridade do padre é questionada, mas nem por isso ele deixa de
exercer uma influência e poder sobre a população. O homem de ciência, seu concorrente, ainda
não havia aparecido.
O sagrado, segundo Otto (s.d.), nos coloca diante de um mysterium tremendum, um
sentimento que mistura medo e reverência, pavor que nos afasta de algo e vontade incontrolável
de se aproximar deste algo, um sentimento que “pode transformar-se no silencioso e humilde
estremecimento da criatura que fica interdita... em presença daquilo que está, num mistério
inefável, acima de toda criatura” (OTTO, s.d., p. 22).
O sentimento acima descrito pode ser observado nos contos em análise. A reverência
ante o mistério da máquina sem função prática no conto de José J.Veiga é um exemplo evidente.
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A máquina é objeto de coesão social não apesar mas exatamente porque não tem uma função
prática visível. Tanto que, ao final do conto, o narrador admite temer que apareça na pequena
cidade algum especialista que diga a função da máquina. Isto é, a idolatria da máquina depende
da ocultação de sua função social, depende, portanto, do mysterium que a cerca.
Já o anjo do conto de García Márquez se degrada à medida que deixa de ser novidade,
ou melhor, se recusa a ser novidade diante de seu quietismo, que pode ser fruto da velhice
ou de uma decisão deliberada. E também porque surgem atrações mais espantosas, como a
mulher que virou aranha por ser desobediente. Márquez nos mostra que o autêntico mistério,
no caso representado pelo anjo, pode ceder espaço para o mero espetáculo, despido de
qualquer significação profunda. Facilmente as pessoas fogem de experiências densas, exigentes,
potencialmente transformadoras, para abrigarem-se na pirotecnia oca.
No conto “Os dragões”, o mysterium conduz à repulsa e não ao espanto. O professor,
que representa a tentativa de diálogo multicultural, tenta reformar moral e cognitivamente os
dragões, mas o único que sobrevive, assim como o anjo de García Márquez, não o consegue por
méritos pessoais, mas por ser uma criatura exótica, que faz coisas exóticas.
Pensando nos elementos estranhos que irrompem nos contos analisados, podemos dizer
que eles estabelecem a típica bipartição do espaço e do tempo que marca a presença do sagrado,
conforme análise de Eliade (2013). O poleiro que abriga o anjo no conto de García Márquez
ou o largo em que se localiza a máquina do conto de José J. Veiga marcam uma bipartição no
tempo-espaço, pois antes tratavam-se de lugares corriqueiros, sem nenhum sentido ou valor
especial. Mas após as presenças do anjo e da máquina estes espaços se sacralizaram, tornandose um lugar de verdadeira adoração. Inclusive, tanto ao anjo quanto à máquina são imputados
milagres. No caso de conto “Os dragões”, a modificação se dá na dimensão temporal, pois há
uma vida na cidade antes da chegada dos dragões e outra depois da chegada deles e da polêmica
e disputa que causaram.
Diante do exposto, é plausível afirmar que a estrutura do sagrado, seja de forma
proposital ou inconsciente, influi nos três contos analisados. Sem querer reduzir os contos a
um único sentido, podemos afirmar que todos eles elaboram um enredo em que a presença do
mysterium (OTTO, s.d.) gera um conjunto de conflitos e perturbações, tanto no campo pessoal
quanto no campo social, que resultam numa ruptura na homogeneidade do espaço e do tempo
(ELIADE, 2013), devido à irrupção de uma hierofania.
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Albéris Eron Flávio de Oliveira

1. INTRODUÇÃO: SOBRE JAMES JOYCE
James Joyce nasceu no dia 02 de fevereiro de 1882, em Dublin. Ele era o primeiro de
uma família que tinha dez filhos. Nascido em uma família de classe média, Joyce viria a passar
necessidade por causa da vida destemperada de seu pai, um cantor de operas e músico que se
entregou ao vício do jogo e da bebida1.
Antes de tudo se perder, porém, Joyce foi levado para estudar como aluno – interno –
em uma tradicional escola católica de Dublin, chamada Conglowes Wood College. Dos seis e aos
nove anos Joyce estudou nessa escola, o que lhe rendeu alguns episódios importantes que são
contados em seu segundo livro, publicado e intitulado de Um Retrato do Artista quando Jovem – no
ano de 1916.
O fato é que, com a falta de recursos financeiros para a sua família, Joyce teve que deixar
a Conglowes Wood College e voltar para casa. Somente a partir dos onze anos de idade, Joyce
1 Ver Anderson (1978), citado na bibliografia no final deste estudo.
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retomou os estudos, após muito esforço de amigos de seu pai que o ajudaram financeiramente.
Joyce matriculou-se em outra escola importante em Dublin e também de base católica: a
Belvedere School, de onde ele sairia para a universidade (PRITCHARD, 2001).
Foi nesses espaços de formação escolar, segundo nos conta Nolan (2007), de fundo
católico romano, nos quais Joyce participou efetivamente como aluno, que ele moldou seu
espírito. A partir de sua própria vivência com os colegas então, e da compreensão de vida que
os diretores da escola lhe emprestaram, Joyce, que uma vez pensou em ser padre, com o tempo,
passou a apresentar uma resistência à postura deles, considerando a distância que havia entre a
vida dos púlpitos da igreja, repleta de ricos discursos sobre o modo de vida ideal, e a própria
vida prática dos padres.
A decepção de Joyce com relação à vida religiosa o levou a abandonar os planos de
ser padre e assumir a vida de artista escritor2: “Sê bem vinda, ó vida! Eu vou ao encontro,
pela milionésima vez, da realidade da experiência, a fim de moldar, na forja de minha alma, a
consciência ainda não criada da minha raça” (JOYCE, 1971, p. 287). [Welcome, O life, I go to
encounter for the millionth time the reality of experience and to forge in the smithy of my soul
the uncreated conscience of my race (JOYCE, 1996, p. 288)].
Os primeiros escritos de Joyce datam de 1907: foi um livro de poemas intitulado Música
de Câmara. Em seguida ele publicou, após travar grande batalha com um dos donos de editora
da época, um livro de contos chamado Dublinenses, em 1914. No ano de 1916, surgiu Um Retrato
do Artista quando Jovem, livro de cunho autobiográfico e que retrata a própria vida de Joyce, dos
primeiros anos de vida até a sua passagem pela universidade. Em 1918, ele publicou Exilados,
sua única peça de teatro. O ano de 1922 trouxe a sua obra mais conhecida: Ulisses. Um livro
denso em que ele usa técnicas inovadoras e um vocabulário muito diversificado – diferente de
todos os outros romances que o antecederam (GILBERT, 1955). A relação direta que desenvolve
com a obra de Homero, A Odisseia, chamou – e chama – atenção dos críticos e leitores da época.
Joyce voltou a publicar novamente, somente dezessete anos mais tarde – em 1939 – um último
grande livro: Finnegans Wake. Segundo o próprio autor, pela complexidade de seu enredo,
pelo modo como foi escrito, pelo uso de diversas línguas e culturas assim como pela influência
de diversos autores como Giambatista Vico, Shakespeare, Ovídio, Dante, Edward Doujardin,
Tomás de Aquino, entre outros, a decifração de seu conteúdo seria uma barreira a ser vencida.
Segundo Joyce, seriam necessários séculos para que ele fosse compreendido completamente.
Sua palavra tem se tornado verdade, até então.
A morte de James Joyce, em 1941, trouxe para todos o fim de uma vida intensa, de
um homem que, literalmente, circulou entre epifanias e mitos, entre construções de arquétipos
e simbolismos, deixando um vazio na Irlanda – país que ele soube tão bem descrever – e na
literatura mundial. Paradoxalmente, James Joyce viveu dois terços de sua vida longe da Irlanda,
seu país natal.
Dentre as grandes marcas na vida de Joyce, entretanto, está a de seu encontro com
Nora Barnacle, mulher que mudaria de uma vez a sua vida, e que aquietaria em potencial a
2 Joyce tentou ser médico. Matriculou-se em um curso em Paris, mas, sem condição financeira para banca-lo, desistiu dos planos.
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sua juventude. Foi assim que Joyce se apaixonou por Nora: logo que a viu. Desde o primeiro
encontro em 16 de junho de 1904, Joyce viu em Nora um exílio necessário, nas palavras de
Sérgio Medeiros3: a sua ilha natal.
Para este trabalho, escolhemos analisar as três primeiras correspondências de Joyce
4
à Nora , que descrevem o início do relacionamento entre os dois. Elas trazem os primeiros
indícios de um relacionamento que duraria cerca de quarenta anos, dois filhos, muitas viagens e
uma influência para a literatura que ainda não pode ser totalmente medida.
A partir de agora, liberaremos algumas palavras sobre o sentido das cartas e a sua
importância enquanto fonte de informação valiosa, com base em Carnicel (2002) e Santos
(1994)5.
O volume de cartas que tomamos para este estudo foi organizado e traduzido por
Dirce Waltrick do Amarante6 e de Sérgio Medeiros7, ambos da Universidade de Santa Catarina.
2. UMA PALAVRA SOBRE A IMPORTÂNCIA E O SENTIDO DAS CARTAS
Se bem observada, a carta é um canal perfeito onde o processo de comunicação se completa
com absoluta transparência. Num mesmo texto estão evidentes o emitente, o canal
propriamente dito, a mensagem, o código, o destino e o receptor. Em regra, não há ruído
na leitura de uma carta... [...] A leitura de uma carta é sempre um ato de total entrega e
absorção (SANTOS, 1994, P.15).

No estudo dos itinerários intelectuais, as cartas permitem o acesso a experiências
compartilhadas e a formas de intercâmbio, a formas de pensamentos e de debate intelectual,
como as considerava Câmara Cascudo. Para ele as cartas eram suporte de pesquisa, fonte de
dados, intercâmbio e registro do cotidiano, vivido numa época em que a tecnologia – como se
vê nos dias de hoje – ainda estava distante da vida das pessoas.
A produção epistolar foi – e é – um veículo singular para disseminação da informação,
da divulgação e do recebimento de notícias. As cartas de James Joyce a Nora são um acervo
que pode ser considerado uma rica fonte documental para estudar a forma de pensar e ser
cotidianamente do autor irlandês. O percurso intelectual de Joyce muito se desnuda quando
estamos diante de seus escritos de ordem pessoal e particular – como no caso das cartas.
Segundo Carnicel (2002), em geral, “as correspondências constituíam-se de textos, de bilhetes,
de recortes, de documentos, de cartões postais, de fotografias demonstrativas e de registro de
interesse pelos aspectos culturais do povo brasileiro” (p.7).
3 Um dos organizadores de Cartas a Nora, referendado na bibliografia no final deste estudo.
4 Para um estudo sobre a vida de Nora e sua relação com Joyce, ler MADDOX, B. Nora: the real life of Molly Bloom. Nova York: A
mariner Book, 1988.
5 É importante dizer que, a vida de Joyce, além de descrita por diversos biógrafos, também se apresenta de modo bastante difundida
por meio de cartas.
6 Tradutora e ensaísta, professora do curso de artes cênicas da UFSC, autora de diversos textos sobre James Joyce.
7 É ensaísta e tradutor, professor de teoria literária da UFSC e pesquisador do CNPq. É poeta e também é escritor.
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A facilidade com que esse instrumento – a carta – pode abrigar diversos assuntos e temas
abrindo a possibilidade de se misturar subjetividade e academicismo, emoção e sensibilidade,
intuição e conhecimento dos partícipes da conversação à distância é que nos faz compartilhar a
importância delas no processo de conhecimento e compreensão da obra de diversos autores8. É
que nesse tipo de escrita, a memória guarda um importante papel.
As cartas eram textos sempre destinados aos outros – uma característica comum das
cartas – e elas constituíam uma maneira do autor se mostrar mais puramente. Mas, não se
pode negar que “a carta é um monólogo que quer ser um diálogo” (SANTOS, 1994, p.16)9.
É importante dizer que as cartas não eram feitas para serem publicadas, como ainda hoje o é.
Diferentemente do livro, em relação ao interesse deste, ao produzi-lo. É bom que se diga que,
com relação à linguagem das cartas, ela é sempre original e espontânea, por vezes coloquial,
independente do tema nela abordado, como pode se notar nas cartas que escolhemos.
As particularidades do emissor, sejam elas de cunho sigiloso ou público, seus vícios e
suas virtudes, os juízos de valor a respeito de sua vida e de seus pares, bem como de diversas
outras personalidades que podem ser citadas no corpo do texto relacionadas ao momento da
sociedade são assuntos comuns encontrados nas cartas.
Nesse ponto, uma grande riqueza de impressões pode ser tirada dos temas que podem
ser abordados nas cartas, revelando aspectos socioculturais e políticos, bem como literários e
éticos do período10.
A produção intelectual de James Joyce consta de romances, poesias e peças de teatro
– ele publicou pelo menos uma intitulada de Exilados –, mas também de uma rica e numerosa
quantidade de correspondências com outros autores, com donos de editoras, com apoiadores
e com amigos.
A seguir, transcreveremos três cartas de Joyce a Nora que relatam momentos ímpares
do início de suas relações como um casal de namorados. O objetivo deste artigo é investigar
aspectos dessas cartas que evidenciam condições comunicativas concretas, sugeridas por Koch e
Oesterreicher (2007, p.26-27) a partir de parâmetros que desempenham importante papel na
caracterização das realizações linguísticas no marco contínuo do eixo falado-escrito.

8 No Brasil, notadamente as cartas de Mario de Andrade a Cascudo são uma importante fonte de estudos. A História, o folclore,
por exemplo, também são tópicos muito presentes nas cartas. Nesse último ponto, Cascudo foi mestre em fazê-lo. É comum ao
lermos correspondências entre pessoas, mais especificamente entre os estudiosos, encontrarmos registros de costumes e de culturas,
percebendo sempre a presença do imaginário e da ideologia que domina cada pensamento. Tal forma de comunicação revela, muitas
vezes, esses assuntos transmutados em lendas e superstições, mitos e casos emblemáticos, que marcam e demarcam a história de quem
vive em determinadas épocas.
9 Nas cartas de James Joyce que escolhemos estudar, há um destinatário: Nora Barnacle.
10 Sobre isso interessante ver a troca de cartas entre Joyce e Grant Richards, proprietário da editora que se recusou por pelo menos
sete anos a publicar o primeiro livro de Joyce, Dublinenses, por considera-lo obsceno e inadequado para um texto escrito.

80

[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XI - número 31 - Teresina - PI - outubro 2019]

3. AS CARTAS DE JOYCE A NORA: ENTRE A ORALIDADE E A ESCRITURALIDADE
Segundo Koch e Oesterreicher (2007), os aspectos universais das concepções
de oralidade e de escrituralidade não podem ser entendidos de forma adequada a partir de
uma perspectiva meramente imanentista11. Isso porque elas estão intimamente relacionadas,
e envolvidas em circunstâncias comunicativas relevantes cujo caráter que vai além do nível
meramente linguístico.
Tomemos, por um momento, as instâncias e os fatores mais importantes de uma
comunicação linguística. Se levarmos em consideração que, pelo menos dois participantes da
interação se engajam em um contato entre si, assumindo um, o papel de emissor, e o outro de
receptor, logo percebemos que deles surge uma mensagem que se refere a circunstâncias de
uma realidade que também se impõe como extralinguística.
A produção do discurso de texto, portanto, supõe uma difícil tarefa de formulação que
se encontra em uma zona de tensão entre a linearidade dos signos linguísticos, das normas de
língua – histórica – particular e da completa realização linguística multidimensional (KOCH;
OESTERREICHER, 2007).
Para melhor dizer, percebe-se que emissor e receptor estão envoltos em campos dêiticos
pessoais, espaciais e temporais, em determinados contextos e em determinadas condições que
vão desde a esfera emocional até a social.
É evidente que em todas as instâncias e em todos os fatores de comunicação linguística
existem a possibilidade de variação.Tal variação oferece uma escala de condições de comunicação
que se baseia em uma concepção de linguagem que se quer contínua entre a oralidade e a
escrituralidade.
Ainda de acordo com Koch e Osterreicher (2007), na caracterização das realizações
linguísticas entre as marcas de continuidade do falado ao escrito, e viceversa, existem alguns
parâmetros que podem ser estabelecidos a partir de instâncias e de fatores que desempenham
papeis importantes. De um grau de publicidade a outro de familiaridade, de dados emocionais
e de dependência entre os falantes passando por campos referenciais e imediatez física, entre
outros, todos eles se realizam de modo gradual, podendo variar de um evento linguístico para
outro, de um gênero para outro – ou em um mesmo gênero –, compartilhando condições
comunicativas que denunciam os graus de oralidade e de escrituralidade na peça textual
arrolada12.
Isso quer dizer que qualquer forma de comunicação imaginável está necessariamente
caracterizada por padrões de valores que traduzem condições comunicativas concretas que
podem ser descritas a partir de parâmetros, como os mencionados no parágrafo anterior.

11 A ideia de que algo está completamente contido na natureza de um ser, de um objeto, sem levar em conta o que pode estar em
outro plano.
12 Assim, enquanto “A” pode reconhecer uma clara escala entre a privacidade e o caráter totalmente público de um evento
comunicativo – de um gênero definido –, “B” pode, perfeitamente, entender a presença de uma escala que pode ir de uma grande
familiaridade entre os interlocutores até um total desconhecimento entre ambos.
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Tomando como exemplo uma carta particular, pessoal, modelo, pode-se perceber
parâmetros como o nível de privacidade e de familiaridade existente entre os interlocutores,
a relação emocional ali envolvida, a dependência do contexto para que a realização linguística
se efetive, o grau de dialogicidade do texto – ou de monologicidade –, o nível de distância ou
de proximidade física entre os interlocutores, o tópico ou a temática envolvida e o grau de
maior ou menor espontaneidade usado pelo(s) interlocutor(es), todos evidenciados a partir do
texto, levando em consideração, especialmente, a presença de dêiticos e/ou de vocabulário que
revelam esses graus.
Portanto, a partir das condições comunicativas acima elencadas passamos a investigar a
maneira como se organizam três cartas sequencias de James Joyce a Nora Barnacle – transcritas
a seguir –, considerando suas realizações linguísticas a partir dos parâmetros elencados por
Koch e Osterreicher (2007).
As cartas escolhidas são as três primeiras que aparecem em uma publicação da editora
Iluminuras, com sede em São Paulo, no ano de 2013. Elas foram organizadas por Sérgio Medeiros
e Dirce Waltrick do Amarante13 – que também são os tradutores das mesmas14.

3.1 AS CARTAS
A primeira delas trata de um encontro que havia sido marcado entre James Joyce e
Nora, mas que não se concretizou – o segundo encontro entre eles. Segundo Richard Ellmann
(1983), eles haviam se encontrado em uma rua de Dublin – a rua Nassau – no começo de
junho de 1904. Os dois marcaram outro encontro que aconteceria em frente a “Sir William
Wilde´s House”, na curva da praça Merrion, no dia 14 de junho. Mas, como fato relevante,
Nora não compareceu. A sua ausência foi motivo de um pequeno texto – uma pequena carta –
demonstrando certo ar de decepção e abatimento, por parte de Joyce, o remetente da mesma.
Ei-la descrita a seguir, segundo consta em Joyce (2013, p.29):
15 de junho de 1904
60 Shelbourne Road
Devo estar cego. Olhei para uma cabeça com cabelos castanho avermelhados durante
um bom tempo e decidi que não era a sua.
Voltei para asa desolado. Gostaria de marcar um encontro, mas talvez isso não lhe
13 A referência do livro consta no final deste breve estudo, nas referências bibliográficas.
14 Importante dizer que, segundo Dirce Waltrick, tradutora das cartas de Joyce para este estudo, “grande parte da correspondência
entre o casal foi escrita apenas por Joyce, já que Nora não gostava de redigir cartas e só o fazia por necessidade (JOYCE, 20013, p.15).
É importante também dizer, como Barthes (2003, p. 252), em seu livro sobre o discurso amoroso apresentado em cartas: “o discurso
amoroso sufoca o outro, que não encontra nenhum espaço para a sua própria palavra sob esse dizer maciço”. Para Barthes, no discurso
amoroso, “eu falo e você me escuta, logo nós somos (2003, p.252).
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agrade. Espero que você seja muito amável comigo para marcar um – se você não me
esqueceu!15
James Joyce

O encontro foi remarcado e a data seria o dia 16 de junho de 1904, quando se
encontrariam na rua Ringsend (ELLMANN, 1983). Daquele dia em diante eles, definitivamente,
nunca mais se separariam.
A segunda carta já se nos apresenta com um relato dado de um relacionamento
consumado. Os dois estão, certamente, enamorados. Passado um mês do primeiro encontro, as
palavras usadas por Joyce já traduzem um grau de intimidade bem diferente da primeira carta.
Segue a carta abaixo segundo Joyce (2013, p.30):
12 de julho de 1904
60 Shelbourne Rd, Dublin
Minha querida tolinha de sapatinhos marrons, esqueci – não posso te ver amanhã
(quarta-feira), mas apareço na quinta no mesmo horário. Espero que você ponha minha
carta na cama corretamente. Sua luva fica do meu lado a noite toda – desabotoada –, mas
por outro lado se comporta muito bem – como a Nora. Por favor, tire aquele peitoral,
pois não gosto de abraçar uma carta de correio. Você ouve agora? (Ela começa a rir.) Meu
coração – como você diz – sim – de acordo.
Um beijo de vinte e cinco minutos no seu pescoço,
AUJEY15

A terceira carta escolhida, transcrita de segundo Joyce (2013, p. 36) para este estudo
foi escrita exatamente um mês após a anterior, e dois meses antes do primeiro encontro entre
eles. Do ponto de vista do teor da carta, já se pode ver mudanças significativas, a partir mesmo
de sua decisão em não assinar a carta. Segue a carta:
15 de agosto de 1904
60 Shelbourne Road
Minha querida Nora. Acabou de soar uma hora. Cheguei às dez e meia. Desde então
fiquei sentado numa poltrona feito um idiota. Não pude fazer nada. Só ouço a sua voz. Sou
tal qual um idiota ouvindo você me chamar de “Querido”. Ofendi dois homens hoje ao
deixá-los friamente. Queria ouvir a sua voz, não a deles. Quanto estou com você ponho
de lado minha natureza desconfiada e desdenhosa. Queria sentir agora sua cabeça no meu
ombro. Acho que vou e deitar. Fiquei meia hora escrevendo isto. Você me escreverá alguma
coisa? Espero que sim. Como devo assinar? Não quero assinar nada de modo algum, porque
não sei como assinar.

15 I may be blind. I looked for a long time to a head of reddish-brown hair and decided it was not yours. I went home quite dejected.
I would like to make an appointment but it might not suit you. I hope you will be kind enough to make one with me – if you have not
forgotten me! James A. Joyce. 15 June 1904(ELLMANN, 1983, p.156).
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3.2 DA ANÁLISE DAS CARTAS
Tomando em consideração as instâncias e os fatores elencados por Koch e Oesterreicher
(2007) para a caracterização das realizações linguísticas em uma correspondência pessoal – carta
pessoal – obtemos as leituras abaixo, não sem antes a expormos em um quadro comum para
uma visão mais completa das mesma. Em seguida, seguiremos com o resultado da interpretação.
CARTA 1

CARTA 2
12 de julho de 1904
60 Shelbourne Rd, Dunblin

CARTA 3
15 de agosto de 1904
60 Shelbourne Road

Devo estar cego.
Olhei para uma cabeça com
cabelos castanho-avermelhados
durante um bom tempo e decidi
que não era a sua.
Voltei para casa desolado.
Gostaria de marcar um
encontro, mas talvez isso não lhe
agrade.
Espero que você seja muito
amável comigo para marcar um
– se você não me esqueceu

Minha querida tolinha de
sapatinhos marrons, esqueci –
não posso te ver amanhã
(quarta-feira), mas apareço na
quinta no mesmo horário.
Espero que você ponha minha
carta na cama corretamente.
Sua luva fica do meu lado a
noite toda – desabotoada –,
mas por outro lado se
comporta muito bem – como a
Nora.
Por favor, tire aquele peitoral,
pois não gosto de abraçar uma
carta de correio. Você ouve
agora? (Ela começa a rir.)
Meu coração – como você diz –
sim – de acordo.
Um beijo de vinte e cinco
minutos no seu pescoço,

Minha querida Nora.
Acabou de soar uma hora.
Cheguei às dez e meia.
Desde então fiquei sentado numa
poltrona feito um idiota.
Não pude fazer nada.
Só ouço a sua voz.
Sou tal qual um idiota ouvindo
você me chamar de “Querido”.
Ofendi dois homens hoje ao
deixa-los friamente.
Queria ouvir a sua voz, não a
deles.
Quanto estou com você ponho de
lado minha natureza desconfiada
e desdenhosa.
Queria sentir agora sua cabeça
no meu ombro.
Acho qu e vou me deitar.
Fiquei meia hora escrevendo
isto. Você me escreverá alguma
coisa? Espero que sim.
Como devo assinar?
Não quero assinar nada de modo
algum, porque não sei como
assinar.

15 de junho de 1904
60 Shelbourne Road

James Joyce

AUJEY

		

Na primeira carta observamos a presença de um interlocutor – remetente – ainda
tímido, demonstrando um grau de privacidade mediano e de uma familiaridade que ainda não
se concretizou. A carta apresenta ainda indícios de uma razoável implicação emocional e uma
dependência da situação comunicativa importante. A presença de elementos dêiticos como –
durante um bom tempo, casa, encontro, me esqueceu – demonstra clareza de referencial do ponto de
84

[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XI - número 31 - Teresina - PI - outubro 2019]

vista do interlocutor falante. A distância física evidencia-se pela necessidade de se marcar um
“novo encontro”. Apesar do interesse de Joyce em estar perto de Nora naquele momento, a
frustração foi tamanha pela ausência dela. Pela sequência de cartas, podemos perceber que não
há espaço para dialogicidade a partir do gênero carta – uma vez que Joyce, na terceira carta,
reclama o fato de ela não o escrever16 ao mesmo tempo em que não há cooperação da parte
dela – pelo menos de ordem física. A filiação temática se dá pelo apelo que Joyce faz no intuito
de que o encontro se efetive em algum outro momento. Há uma reflexividade nas palavras de
Joyce, um certo cuidado em dizer como se sente sem, contudo, apresentar exageros.
Passados exatamente 27 dias – entre uma carta e outra –, podemos verificar uma
mudança destacável no modo como o interlocutor-remetente se dirige à Nora Barnacle –
nitidamente por ela enamorado. Certamente que o encontro tão esperado, anunciado na carta
anterior, efetivara-se – ao que podemos concluir.
O grau de familiaridade aumenta na medida em que termos como tolinha, sapatinhos,
sua luva aparecem, assim como o grau de privacidade. O amor entre ambos parece ser bem
correspondido. A implicação emocional na correspondência é nítida. Frases como espero que você
ponha a minha carta na cama, assim como sua luva fica do meu lado a noite toda, demonstram tal fator.
Ao que nos parece não há dependência da situação e da ação comunicativa – o remetente parece
reconhecer-se distante do seu destinatário e deixar transparecer que isso não é motivo para
frustrar-se. A presença de elementos dêiticos se evidenciam ainda mais em relação à primeira
carta. Palavras e expressões como minha querida, não posso, sua luva, cama, amanhã demonstram
que o referencial continua claro ainda que a distância física continue sendo evidenciada. Não há,
entretanto, dependência da instância física no momento em que o falante escreve. Como é de
praxe no gênero carta pessoal, aspectos da monologicidade se sobrepõe aos da dialogicidade.
O texto é construído do ponto de vista de um interlocutor apenas – no caso o próprio Joyce.
A filiação temática parece clara. É a paixão que motiva o autor da carta a escrevê-la. Quando
o remetente oferece um beijo de vinte e cinco minutos no seu pescoço, ao final da carta, ele revela o
tamanho do seu carinho e amor pela sua amada. Nesse ponto, o nível de espontaneidade chega
ao máximo – se verificarmos o conjunto das cartas aqui investigadas. A reflexividade parece
dissipar-se diante da revelação do interlocutor escritor.
O tamanho da terceira carta se destaca em relação às duas primeiras: ela é bem maior
que as anteriores. Nela o autor se revela um idiota por pelo menos duas vezes, tal o grau de
envolvimento dele com sua amada – mesmo em sua ausência. O nível de espontaneidade é tal
que lhe permite descrever fatos do seu cotidiano que lhe levaram a pensar nela – expostos na
carta. O tema da carta continua. O sentimento de amor que ele sente por ela – ou de paixão
– é evidente dadas as frases por ele escritas: queria ouvir a sua voz... queria agora sentir sua cabeça
no meu ombro... entre outras. Apesar da presença de Nora em sua mente, o texto ainda é escrito
somente por uma pessoa. Dessa forma, o grau de monologicidade é nítido. É Joyce que escreve.
A cooperação é meramente metafísica – não contato físico por ocasião da escritura da carta. Os
elementos dêiticos apontam para o lugar, o falante e o momento de sua fala – que são claros e
16 Antepenúltimo parágrafo da terceira carta: “Você me escreverá alguma coisa?”
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possíveis de ser detectados a partir de palavras como minha querida, cheguei às dez e meia, desde
então, não pude, hoje, estou, entre outros. O desligamento da situação de comunicação se dá pela
distância de ambos. O forte grau de familiaridade aponta para o nível de privacidade alto entre
os dois: ele não poderia expor determinadas frases para alguém que não fosse tão especial. Ela
não é qualquer uma, é sua amada, alguém que o permitiu revelar sentimentos e intimidades de
maneira muito especial. A implicação emocional se mostra tão forte e clara a ponto de ele não
querer assinar o seu nome no texto. De uma assinatura formal de seu nome – na primeira carta
–, para o uso de uma espécie de anagrama de seu nome na segunda – AUJEY –, Joyce decide
não assinar a terceira, como se, por causa de seu total envolvimento pessoal com outra pessoa
– Nora –, está, de alguma maneira, vivenciando uma crise de identidade. Seria isso possível?
Seguem abaixo os quadros que traduzem, de maneira gráfica, os graus das condições
comunicativas17 entre os interlocutores, segundo expressão das cartas.

17 Os parâmetros indicados por Koch e Oesterreicher são (1) Publicidade, (2) Intimidade/familiaridade, (3) Emocionalidade, (4)
Dependência do contexto, (5) Referencialidade, (6) Proximidade física, (7) Cooperação, (8) Dialogicidade, (9) Espontaneidade e
(10) Fixação temática.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No eixo contínuo entre o falado e escrito, podemos perceber que as cartas escolhidas
para este estudo demonstram um avanço do universo da escrituralidade para o universo da
oralidade.
Os cuidados na primeira carta com relação ao uso da língua de maneira formal é
notório. Ao que parece o autor da carta não tem uma intimidade suficiente para se permitir
escrever de maneira mais informal e menos elaborada. Entretanto pelo que podemos observar,
a imediatez comunicativa ganha espaço na medida em que encontramos palavras que traduzem
um sentimento de intimidade entre ambos – ou pelo menos por parte do interlocutor – James
Joyce.
Segundo Koch e Oesterreicher (2007), o fato de que as manifestações linguísticas nos
textos escolhidos tendam a uma clara realização material do envolvimento entre os interlocutores
– James e Nora – contribui para se perceber que que há uma evolução, ainda que no mesmo
eixo escrito-falado, em direção a termos mais afeitos à língua falada, conforme compartilhamos
em item acima.
Nunca é demais notar que os níveis universal, histórico e individual – segundo Coseriu
– também se confirmam na análise que fizemos e estão, do mesmo modo, salvaguardados, com
destaque para aspectos da individualidade, que se destacam por se tratar de uma enunciação
particular e única de um interlocutor único em situação única e irrepetível.
É bom que se diga que, com relação à linguagem das cartas, ela é sempre original e
espontânea, por vezes coloquial, independente do tema nela abordado, como pode se notar nas
cartas do gênio irlandês, que escolhemos.
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artigo acadêmico

“A NECESSIDADE INSENSATA
E DOLOROSA DE POSSUÍ-LA”

Ciúme, desejo, amor e poesia sob a perspectiva
da falta em marcel proust e safo de lesbos
Anita Rivera Guerra1

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo traçar uma reflexão acerca dos temas do ciúme, desejo, amor e poesia
através de um diálogo entre as obras literárias Um amor de Swann, de Marcel Proust, e Fragmentos Completos,
de Safo de Lesbos; e de um corpus teórico representado por O Banquete, de Platão, Proust e os signos, de Gilles
Deleuze, e O erotismo e A literatura e o mal, de Georges Bataille. Por meio das obras citadas, buscamos realizar um
ensaio que explorasse as perspectivas filosóficas e narrativas acerca do amor e do ciúme de modo a apreender
seus significados subjetivos na contrução do éthos humano, antigo e moderno, e suas relações com o desejo e
o próprio fazer da poesia – e como os temas, relacionados e relacionais, demostram algo em comum: a falta.
Palavras-chave: Proust; Safo de Lesbos; amor; poesia, desejo.
RÉSUMÉ
Cet article vise à réfléchir sur les thèmes de la jalousie, du désir, de l’amour et de la poésie à travers d’un
dialogue entre les œuvres Un amour de Swann de Marcel Proust et Fragments Complets de Sappho de Lesbos; et
d’un corpus théorique représenté par Le Banquet de Plato, Proust et les signes de Gilles Deleuze, et L’Érotisme et
La Littérature et le mal de Georges Bataille. À travers les ouvrages cités, nous cherchons à réaliser un essai qui
explore les perspectives philosophiques et narratives de l’amour et de la jalousie afin d’appréhender leurs
significations subjectives dans la construction de l’ethos humain ancien et moderne et leurs relations avec le
désir et le faire de soi de la poésie - et comment les thèmes, liés et relationnels, montrent quelque chose en
commun: le manque.
Mots-clés: Proust; Sappho de Lesbos; amour; poésie; désir.

Platão narra, sob a voz de Aristófanes em O banquete, que antigamente os seres humanos
se dividiam em três gêneros: o masculino, o feminino e o andrógino. Com dois sexos – que se
combinavam para compor um dos três gêneros – quatro pernas, quatro braços e dois rostos,
“eram por conseguinte de uma força e vigor terríveis, e uma grande presunção eles tinham”2.
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisa as relações
entre narrativa e desejo a partir da Literatura e da Filosofia.
2 PLATÃO. O banquete, p. 75.
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Movidos pela presunção, escalaram o Olimpo com o intuito de combater os deuses, que,
enfurecidos – mas sem quererem eliminar aqueles que os adoravam – decidiram por dividir ao
meio as criaturas, enfraquecendo-as. Assim selou-se o destino dos homens: vagar pelo mundo
à procura de sua outra metade, “em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza
humana”3. Assim o amor surge, ligado essencialmente à falta, tendo em seu âmago o desejo de
completude.
É nessa dimensão do desejo que Georges Bataille situa o erotismo, seja ele o dos corpos,
dos corações ou o sagrado; “o que está sempre em questão é a substituição do isolamento do ser,
de sua descontinuidade, por um sentimento de continuidade profunda”4. Para ele, o erotismo
se dá como uma busca do ser por um todo perdido, pela angústia de nascer e morrer só, pelo
rompimento primordial de uma continuidade íntegra por uma “violência elementar”5, que é o
que alimenta essa busca. O desejo se coloca, assim, ele próprio enquanto violência – um ímpeto
aterrador em direção àquela dimensão essencial do ser que de alguma forma se perdeu.
Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust, tem a busca como cerne; para Gilles Deleuze,
em Proust e os signos, é a busca de uma verdade, um aprendizado, que está em questão na obra6.
Especificamente no volume Um amor de Swann, a procura pela verdade se dá no âmbito do amor
de Swann para com Odette e o ciúme extremo que ele acarreta. Na obra de Safo de Lesbos,
representada aqui pelos Fragmentos completos, a própria leitura se coloca enquanto busca – seja no
campo da narrativa, que traz constantemente os temas do desejo, amor e ciúme; no trabalho de
construção e desconstrução de sentido a que o leitor é exposto pelo fato de todos os poemas, à
exceção de um, serem considerados incompletos; ou na procura física, ao longo da História, de
manuscritos com versos atribuídos a Safo. Ambas as obras trazem à tona uma fragmentação do
ser e de sua escrita, perpassados pelas temáticas do amor, desejo e ciúme; buscaremos analisar, a
partir delas e de um corpus teórico relativo à essa construção fragmentada do sujeito a partir da
narrativa e do desejo, como estes se relacionam e se constituem concomitantemente ao Outro
sob a perspectiva da falta – ou da busca.
Os discursos de Sócrates em O Banquete e Fedro também trazem a figura do Amor como
falta. O filósofo afirma que “é evidente que o Amor é desejo”7, e que aquele que deseja é carente
de algo; “esse então, como qualquer outro que deseja, deseja o que não está à mão nem consigo,
o que não tem, o que não é ele próprio e o de que é carente; tais são mais ou menos as coisas
de que há desejo e amor, não é?”8. Deseja-se o que não se possui. É a partir disso que, sob a
voz da sacerdotisa Diotima de Mantineia, Sócrates conclui que o Amor, ou Eros, não é deus –
pois os deuses não são carentes de nada – e tampouco homem, mas sim algo entre os dois, um
“gênio” cujo poder é “o de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens, e aos
homens o que vem dos deuses, de uns as súplicas e os sacrifícios, e dos outros as ordens e as
3
4
5
6
7
8
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recompensas dos sacrifícios”9, unindo os dois movimentos em um só todo que fica “ligado todo
a ele mesmo”10. Como Bataille afirmando o amor como uma “embriaguez divina”11, o Amor se
coloca como um elo entre homens e deuses que escapa à racionalidade.
Em Proust e os signos, Deleuze diferencia quatro signos que perpassam e constroem
a narrativa de Proust; os signos mundanos, amorosos, sensíveis e artísticos12. Os amorosos,
vividos por Swann em relação a Odette, seriam signos mentirosos que teriam o ciúme como seu
ápice; o ciúme seria mesmo a finalidade do amor. Para Deleuze, isso se dá a partir da percepção
que o amante tem, junto ao ser amado, da distância intransponível que existe entre eles, que
gestos apaixonados, longe de apaziguarem a angústia que essa percepção causa, a potencializam
ao máximo sob a forma do ciúme.
Mas logo o ciúme, como se fora a sombra do amor, se complementava com o duplo daquele
novo sorriso que ela lhe dirigira naquela mesma noite — e que, inverso agora, escarnecia
de Swann e enchia-se de amor por outro — com aquela inclinação de cabeça, mas dirigida
a outros lábios, e, dadas a outro, todas as mostras de ternura que tivera para com ele.13

Bataille traz também essa imagem ao afirmar que “entre um ser e outro existe um
abismo, uma descontinuidade”14, que direcionaria o sujeito a uma tentativa eterna, impossível,
de transpor essa distância – o erotismo. O amor e a paixão, para Bataille, assumem a figura do
“erotismo dos corações”, ou “erotismo puro”15 – tão ou mais violento que o dos corpos, apesar de
mais livre, por trazer sempre, em oposição e complementação à felicidade do amor, o sofrimento
causado pela angústia da impossibilidade de continuidade entre o amante e o amado, “na medida
em que é inacessível, na medida em que é busca na impotência e no estremecimento”16.
É sob a percepção dessa falta que Swann se percebe apaixonado por Odette; ao chegar
no salão dos Verdurin e não encontrá-la, sai pelas ruas de uma Paris noturna à sua procura, com
uma avidez desesperada – “tremia ao se ver privado de um prazer que pela primeira vez avaliava,
pois até então tivera a certeza de o encontrar quando quisesse, coisa que sempre diminui ou até
nos impede de apreciar o que vale um prazer”17.
E essa condição se realiza quando — no instante em que ela nos faltou — sentimos em nós
não o desejo de buscar os prazeres que seu convívio nos proporciona, mas uma necessidade
angustiosa, que tem por objeto essa mesma criatura, uma necessidade absurda, que as leis
deste mundo tornam impossível de satisfazer e difícil de curar — a necessidade insensata e
dolorosa de possuí-la.18
9
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Páginas mais tarde, o narrador retoma a cena e a sensação que o tomou; “aquela
primeira que fora tão dolorosa e permaneceria a única, ao fim daquelas horas singulares da sua
vida, horas quase encantadas, à feição daquelas em que atravessava Paris ao luar”19. Reconhece-a
como ciúme. O ciúme de Swann, ao longo da narrativa de Proust, atua como um encantamento,
uma força exterior que controla suas ações; irracionalmente a personagem sente-se impelida à
busca, ora de Odette, ora da descoberta de que Odette mentia. Desvelar as supostas mentiras
da amada tornou-se o objetivo maior da vida de Swann; mas ao mesmo tempo em que descobrilas satisfazia seu ciúme, também destroçava seu coração – “seu ciúme se alegrava com aquilo,
como se tivesse uma vitalidade independente, egoísta, faminto de tudo que o pudesse alimentar,
embora à custa do próprio Swann”20. O ciúme se coloca como externo àquele que o sente, o
possui e o tortura com a construção de narrativas não raro insólitas, a ida à casa de Odette com
o intuito de flagrá-la com outro e a submissão da amada a um interrogatório minucioso, em que
descobre verdades que lhe causam intensa dor.
Pois o ciúme, que se dera um trabalho que um inimigo não teria para lhe assestar aquele
golpe, para lhe dar a conhecer a dor mais cruel que jamais sentira, o ciúme achava que
ele não tinha sofrido bastante e procurava fazer com que recebesse uma ferida ainda mais
profunda. Como uma divindade maligna, o ciúme o possuía, levando-o à perfeição.21

Colocando-se como inimigo de Swann, seu ciúme parece distanciar-se cada vez
mais do amor. Segundo Deleuze, porém, em Proust e os signos, o ciúme “contém a verdade do
amor”22. Bataille afirma que o erotismo “tem de qualquer modo algo de pesado, de sinistro”23;
o erotismo dos corações também traz essa carga obscura que talvez se traduza, em parte, no
ciúme – imagem que Proust traz ao falar do ciúme como “sombra do amor”24 e “uma divindade
maligna”25. Como o Mal e a transgressão de Bataille, o ciúme é irracional – uma “necessidade
insensata e dolorosa”26 de posse do ser amado que acaba por possuir também o amante. O amor
mesmo se coloca como possessão; na última frase de Um amor de Swann, a personagem percebe
a insensatez de seus sentimentos por Odette: “E dizer que eu estraguei anos inteiros de minha
vida, que desejei a morte, que tive o meu maior amor, por uma mulher que não me agradava,
que não era o meu tipo!”27.
O Mal e a transgressão se opõem respectivamente ao Bem e ao interdito – os primeiros,
irracionais, pertencem ao instante presente, aos excessos e, em última instância, à morte; os
segundos seguem a lógica racional do trabalho, com a preocupação com o futuro, a negação
da morte. Como na relação entre o Bem e o Mal e a transgressão e o interdito, o amor e o
19
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sofrimento se constituem sempre em oposição um ao outro, mas sob a necessidade da existência
desse outro para ter algo ao qual se opor – “o Mal é o sonho do Bem”28, aquilo que lhe dá sua
razão de existir. Sócrates afirma, em Fedro, que “o amor de um homem apaixonado não provém
de um sentimento benévolo, mas, como o apetite ao comer, da necessidade de satisfazê-lo.
‘Como o lobo ama ao cordeiro, ama o apaixonado o seu amado.’”29. A necessidade que traz o
amor nada tem de racional ou satisfatória; é mesmo insensata e dolorosa, como escreveu Proust
e como nos mostra Safo.
Num deslumbre ofusca-me igual aos deuses
esse cara que hoje na tua frente
se sentou bem perto e à tua fala
doce degusta
e ao teu lindo brilho do sorriso – juro
que corrói o meu coração no peito
porque quando vejo-te minha fala
logo se cala
toda a língua ali se lacera um leve
fogo surge súbito sob a pele
nada vê meu olho mas ruge mais ruído no ouvido
gela-me a água e inunda-me o arrepio
me arrebata e resto na cor da relva
logo me parece que assim pereço
nesse deslumbre
[...]30

Uma das interpretações comumente atribuídas a esse fragmento é em torno do ciúme.
Safo narra o sofrimento sentido ao ver sua amada dirigindo seus signos – a fala, o “lindo brilho
do sorriso” – a outro que não ela; tomada pelo ciúme, sente-se perecer. Perde a fala, a visão,
seu coração se corrói, as entranhas queimam; a dor de Safo se assemelha à de Swann. A “cor
da relva”, por acaso ou não, também remete a outras referências literárias acerca do ciúme;
Shakespeare se refere ao sentimento como “um monstro de olhos verdes”31 e Clarice Lispector
afirma que “o ciúme é verde”32. Segundo a nota de rodapé do tradutor de Safo, a cor verde era
relacionada à sexualidade na Grécia Antiga, e pode também referir-se à cor cadavérica de um
corpo pelo contexto do poema33.
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O amor e o sofrimento seriam mesmo indissociáveis um do outro. Bataille diz, em A
literatura e o mal, que “se o amor às vezes é rosa, o rosa se combina com o negro, sem o qual ele
seria o signo do insípido. [...] Sem a infelicidade a ele ligado como sombra à luz, uma imediata
indiferença responderia à felicidade”34. Talvez seja essa dupla natureza do amor que Safo invoca
ao afirmar que Eros é “agridoce”35.
Eis que Amor solta-membro estremece-me
agridoce intratável reptílico36

Reptílico, o amor esquenta sob o sol e esfria sob a água; mutável, incerto, de aparência
sinistra porém impecável nos detalhes, como as cobras coloridas são as mais venenosas – o
Amor faz estremecer, de novo, “na medida em que é inacessível, na medida em que é busca na
impotência e no estremecimento”37.
Em O banquete, Diotima conta a Sócrates que o Amor é filho da Pobreza e do Recurso.
Assim, “ele é sempre pobre, e longe está de ser delicado e belo, como a maioria imagina, mas
é duro, seco, descalço e sem lar, sempre por terra e sem forro, deitando-se ao desabrigo, às
portas e nos caminhos, porque tem a natureza da mãe”38; e, como o pai, “é insidioso com o que
é belo e bom, e corajoso, decidido e enérgico, caçador terrível, sempre a tecer maquinações,
ávido de sabedoria e cheio de recursos, a filosofar por toda a vida, terrível mago, feiticeiro,
sofista”39. Essas duas naturezas do Amor fazem com que ele não seja nem mortal nem imortal,
nem deus nem homem, nem sábio nem ignorante; “no mesmo dia ora ele germina e vive,
quando enriquece; ora morre e de novo ressuscita, o que consegue sempre lhe escapa, de modo
que nem empobrece o Amor nem enriquece”40.
Dessa forma, o Amor tem a dualidade em seu âmago – de um lado a carência e a
astúcia da mãe, sempre buscando aquilo que lhe falta; do outro, a abundância do pai, que lhe dá
a completude. É pelo movimento eterno entre as duas essências que o Amor busca avidamente
o que lhe completa, sem nunca estar completo; Antonin Artaud, em carta a Anaïs Nin, diz que
“uma necessidade violenta e que nos ultrapassa empurrou-a em direção a mim”41; Sócrates, em
Fedro, fala de Eros como uma “força todo-poderosa, irresistível”42, que só existe enquanto não
encontra a saciedade – “coisa que todos consideram desagradável”43. Bataille também trabalha
a impossibilidade da completude do Amor ao afirmar que apenas junto à infelicidade – ao Mal
– que a felicidade é desejável; imagem trazida por Proust ao afirmar, sobre um dos poucos
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

96

BATAILLE. A literatura e o mal, p. 125.
LESBOS. Fragmentos completos, p. 363.
LESBOS. Fragmentos completos, p. 363.
BATAILLE. O erotismo, p. 43.
PLATÃO. O banquete, p. 121.
PLATÃO. O banquete, p. 121.
PLATÃO. O banquete, p. 123.
ARTAUD. A perda de si, p. 61.
PLATÃO. Fedro, p. 70.
PLATÃO. Fedro, p. 72.
[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XI - número 31 - Teresina - PI - outubro 2019]

momentos de não-sofrimento de Swann, que este sentia uma “angústia tão apaziguada agora que
bem se poderia chamar de felicidade”44.
É essa força irresistível, necessidade violenta, dolorosa e insensata de possuir o outro –
e mais, de tornar-se o outro, de tornar-se com o outro um só – e, ao mesmo tempo, a percepção
da impossibilidade de sê-lo, o Amor. Swann aspira “não ter mais que uma alma para ambos”45
ele e Odette; Artaud afirma que ele e Anaïs são “duas almas perdidas em espaços infinitos”46 e
diz que ela “pode me dar tudo o que me falta, ser o meu complemento” como “magnetismos
contrários e que se aliam, estabelecendo um ciclo perfeito”47. Ao mesmo tempo, tanto Swann
quanto Artaud exprimem o sofrimento perante o medo de perder as amadas – por não serem
eles, realmente, um só. “A paixão nos repete incessantemente: se possuísses o ser amado, esse
coração que a solidão estrangula formaria um só coração com o do ser amado”48, diz Bataille.
só desejo morrer sem mais
e ela assim me largava com lágrimas
infinitas e ao fim [falou
“ah so[fr]emos a sorte cruel
Safo e meu coração se recusa ao fim”
eu com pressa lhe respondi
“vai alegre mas vai lembrar
de mim sim e sabendo que amei você
[...]49

Como Swann, Safo – ou sua amada, não podemos saber – deseja a morte quando se
depara com a impossibilidade e o sofrimento do amor. Para Bataille, a paixão é designada por
“um halo de morte”50; apenas a violência máxima, o limite último da descontinuidade do ser
pode aliviar o amante da dor de amar – seja pelo suicídio ou pelo assassinato. E o que é colocado
em questão é, em última instância, a imortalidade, a busca da continuidade. “E é a imortalidade
que, com o bem, necessariamente se deseja, pelo que foi admitido, se é que o amor é amor de
ter sempre consigo o bem. É de fato forçoso por esse argumento que também da imortalidade
seja o amor.”51
Os colchetes presentes no poema indicam fragmentos deduzidos pelos tradutores
e estudiosos de Safo, inexistentes ou ilegíveis nos manuscritos originais. Esses manuscritos
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originais, porém, tampouco foram escritos por Safo; ela e sua obra pertencem à cultura oral da
música e da poesia da Grécia Arcaica. Sabe-se muito pouco sobre a pessoa Safo; na realidade,
como sugere Guilherme Gontijo Flores na introdução de Fragmentos completos, traduzido por
ele, “Safo sobreviveu ou se criou por uma série de corpos hoje anônimos”52. A questão da autoria
se dá de outra forma que não a moderna; suas obras passaram por um “longo trajeto de desvios
que só assim puderam nos trazer uma Safo, a imagem de uma Safo possível, um corpo que
entre corpos revela-se no corpus sáfico, tudo o que resta, rastro de texto, canto incompleto”53.
As traduções de seus poemas são também múltiplas e variáveis de acordo com os critérios
utilizados; Philippe Brunet editou um livro com mais de cem versões em francês de um único
fragmento sáfico.
Dessa forma Safo chega a nós ela mesma enquanto fragmento; nada sabemos de sua
música – seus poemas eram cantados, acompanhados da lira – e pouco de sua história; umas
das poucas informações mais ou menos críveis que perpassou os séculos é a de que ela mantinha
relações erótico-afetivas com outras mulheres e que participava de uma instituição pedagógica
feminina semelhante às masculinas atenienses em que os professores mantinham relações sexuais
com seus alunos. Sabemos, porém, que ela foi considerada por seus conterrâneos posteriores
como a décima musa grega pela beleza de sua obra, repleta de cantos de amor e sofrimento54.
Essas ruínas sáficas, construídas por camadas e camadas de significados e interpretações
a elas atribuídos ao longo de milênios, oferecem uma outra questão: a da própria poesia enquanto
falta – enquanto busca. “A poesia conduz ao mesmo ponto que cada forma do erotismo, à
indistinção, à confusão dos objetos distintos”55, afirma Bataille. Como o erotismo, ela se coloca
como a necessidade impossível de tornar-se o outro para tornar-se a si próprio, através da
perda de si, da despossessão de si, em direção à posse do outro – ela é “o reino do impossível,
da insaciabilidade”56. Como o Amor, é sempre incompleta e completa em si mesma; “ela nos
conduz à eternidade, nos conduz à morte, e pela morte, à continuidade; a poesia é a eternidade”57.
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artigo acadêmico

HISTÓRIA E FICÇÃO
EM O PALÁCIO DAS LÁGRIMAS,
DE CLODOALDO FREITAS
Maria do Socorro Rios Magalhães1

RESUMO
O objetivo do presente estudo é destacar em O Palácio das Lágrimas, narrativa de Clodoaldo Freitas, características
que a vinculam ao gênero folhetim, ao tempo em que se analisam seus elementos estruturais, dando ênfase
ao espaço e aos personagens. A leitura do texto aponta que o personagem central da narrativa é o próprio
“palácio das lágrimas”, que não constitui o único cenário das ações narradas, mas se transforma em símbolo dos
costumes da época retratada, meados do século XIX, período em que vigorava ainda a Escravidão no Brasil, cujas
mazelas fornecem a matéria principal explorada pelo autor, um reconhecido entusiasta da causa abolicionista e
republicana.
Palavras-Chave: História e Ficção; Folhetim; O Palácio das Lágrimas; Clodoaldo Freitas
ABSTRACT
This study aims to highlight in O Palácio das Lágrimas, a narrative written by Clodoaldo Freitas, characteristics
that link it to the feuilleton genre, as well as analyze its structural elements, emphasizing the place and the
characters. The reading of the novel points out that the main character of the narrative is the “palace of tears”(O
Palácio das Lágrimas), which is not the only scenario of the actions narrated, but becomes a symbol of the
customs of the time depicted, the mid-nineteenth century, a period in which slavery still prevailed in Brazil,
whose ills provide the main subject explored by the author, an acknowledged enthusiast of the abolitionist and
republican cause.
Keywords: History and Fiction; Feuilleton genre; O Palácio das Lágrimas; Clodoaldo Freitas

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Clodoaldo Freitas (1855-1924) é um dos intelectuais piauienses mais fecundos e autor
de uma obra bastante diversificada, no que tange aos temas abordados e aos gêneros textuais que
cultivou, deixando, tanto em prosa como em verso, uma volumosa produção escrita que abrange
desde o Direito, até a Filosofia, a Historiografia e a Crítica Literária, passando pela Poesia e a
Prosa de Ficção. Jornalista militante, grande parte de sua obra foi publicada, primeiramente, em
periódicos de Teresina e de outros lugares por onde passou na sua agitada vida pública, como as
1 Professora Adjunta da Universidade Estadual do Piauí -UESPI. Professora aposentada da Universidade Federal do Piauí - UFPI.
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cidades de São Luís do Maranhão e Belém do Pará. Alguns desses escritos foram posteriormente
editados em livros pelo próprio autor, mas muitos permanecem, ainda hoje, nos rodapés de
jornais do século passado.
Como exemplo de resgate dos inéditos e esparsos de Clodoaldo, o primeiro passo foi
dado pela historiadora Teresinha Queiroz, através de sua tese de doutorado, intitulada Os literatos
e a república: Higino Cunha, Clodoaldo Freitas e as tiranias do tempo, defendida na Universidade de
São Paulo – USP, no ano de 1992, publicada em forma de livro com o mesmo título em várias
edições, sendo a última do ano de 2011. Continuando o seu esforço de recuperar parte da vasta
produção do escritor, a referida pesquisadora tomou a iniciativa de transportar, para o formato
de livro, os romances-folhetins de Clodoaldo Freitas publicados em periódicos teresinenses e
maranhenses. A tarefa, realizada com a colaboração de alunos da graduação e da pós-graduação
de História da Universidade Federal do Piauí, no período de 2008 a 2009, resultou no seguinte
conjunto de obras: Memórias de um velho (2008), O Bequimão (2009), Um segredo de família e outros
contos (2009), Coisas da vida (2009), Os bandoleiros (2009), Por um sorriso (2009), O palácio das
lágrimas (2010) e Os Burgos e outros contos (2010).
Para Clodoaldo, o folhetim constituiu a melhor forma de veicular a sua prosa de ficção
como ocorreu com a maioria dos autores provincianos que se apropriaram dos rodapés dos
jornais, mantendo ali suas narrativas fragmentadas para conquistar uma nova faixa de público,
formado, sobretudo por mulheres, muito mais afeitas a acompanhar as peripécias românticas
e sentimentais típicas do gênero. Desde seu aparecimento em Paris, no século XIX, o folhetim
passou a ser visto como uma literatura inferior, destinada às classes populares, diferente da
literatura culta, que não se submete às regras do mercado e do consumo. A associação do
folhetim à cultura de massa é explicada da seguinte forma por Meyer:
Os grandes gêneros populares do século XIX engendraram todo um campo semântico
intercambiável e de carga altamente pejorativa. Melodrama, melodramático, folhetim,
folhetinesco, conotando previsíveis e redundantes narrativas, sentimentalismo, pieguice,
lágrimas, emoções baratas, suspense e reviravoltas, linguagem retórica e chapadas,
personagens e situações estereotipadas etc. (MEYER, 1996, p.157).

Brito Broca, ao comentar a introdução do Folhetim no Brasil, explica como a novidade
passou a preencher uma lacuna no cotidiano dos leitores do período.
Não havia então, jornal que não publicasse um romance no rodapé. Era imprescindível
para a leitura do público. Nessa época, em que ainda não se explorava o sensacionalismo da
reportagem policial, o romance-folhetim oferecia ao leitor a emoção cotidiana que ele hoje
procura nos crimes e assassinatos. (BROCA, 1991, p.58).

A obra em folhetim de autoria de Clodoaldo Freitas, de um modo geral, não foge às
características do gênero, no que diz respeito ao predomínio do sentimentalismo amoroso,
mortes, assassinatos e traições, enredos que se desdobraram em muitos episódios com ações
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que se repetem ou que dão reviravoltas, às vezes, de maneira pouco verossímil. Contudo, entre
esses folhetins, há aqueles em que a narrativa assume uma postura de crítica aos costumes e de
denúncia social que a elevam à condição de literatura no sentido estrito do termo, apresentando
uma visão de mundo com a qual o leitor se identifica, possibilitando o reconhecimento do seu
próprio mundo, naquele representado pela obra.
Desse modo, Clodoaldo Freitas faz jus ao título de autor da literatura piauiense, e os
seus romances-folhetins merecem ser objeto da crítica literária voltada a essa literatura, seja
trazendo-os dos jornais para outros suportes, seja avaliando a contribuição desses textos para a
história da literatura do Piauí e do Brasil.
A ORIGEM DO PALÁCIO DAS LÁGRIMAS: HISTÓRIA E FICÇÃO
Para fins de estudo no presente artigo, escolheu-se O palácio das lágrimas, folhetim
publicado em oito capítulos, no jornal Diário do Maranhão, no período de 21 a 30 junho de 1910.
A primeira edição em livro foi patrocinada pela Academia Maranhense de Letras em convênio
com a Universidade Estadual do Maranhão, segundo informação de Jomar Moraes no prefácio
da segunda edição, organizada por Teresinha Queiroz (2010) e que servirá de referência neste
trabalho.
Trata-se de uma narrativa pouco extensa, apenas 89 páginas, dividida em três partes,
em que a ação faz um movimento de ir e vir da cidade para o campo e, finalmente, de retorno à
casa, onde ocorre o desfecho. Desde o início, O palácio das lágrimas estabelece uma relação com
a História, evidenciada a partir do título, que remete a uma determinada edificação situada no
centro histórico da cidade de São Luís do Maranhão, conhecida como “Palácio das Lágrimas”.
Nesse local funcionou a Faculdade de Farmácia e de Odontologia da Universidade Federal
do Maranhão. Ultimamente, encontra-se em obras, visando à sua restauração e integração ao
patrimônio histórico e cultural da cidade, conforme notícias da imprensa. (ABREU, 2016)
Assim, através da menção ao antigo palacete situado em frente à Igreja São João,
misturam-se, ao tecido ficcional, elementos históricos e folclóricos que envolvem o outrora
suntuoso casarão, residência do lendário Jerônimo de Pádua, personagem principal da narrativa.
O narrador de O palácio das lágrimas dirige-se ao leitor maranhense de 1910, data da
enunciação do discurso narrativo, período em que a Abolição da Escravatura e a Proclamação
da Repúblicas ainda eram acontecimentos recentes na história do país. O tempo representado,
porém, é o longínquo ano de 1848, quando se faziam grandes fortunas com a lavoura do algodão,
tocada pela mão de obra escrava, sob a ameaça do chicote do feitor.
A enunciação pressupõe um leitor conhecedor do espaço narrativo evocado pelo
narrador pela insistente repetição de referentes como “este” e “aqui”, conforme acentua o
parágrafo inicial da obra:
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Este velho casarão de dois andares tem uma história sombria. Estas altas paredes, enegrecidas
pelo caruncho do tempo, abafaram gemidos de muitas dores, lágrimas de muitas desgraças,
gritos estortegantes de muitas agonias. Aqui desenrolaram-se tragédias lancinantes. O
crime aqui imperou soberano, na imponência do seu truculento cinismo. Aqui nunca
entrou a justiça, não vicejou o amor, não fulgurou a piedade na sua blandícia divina. Neste
desmoronado Palácio das Lágrimas habitou a escravidão e a desonra, sob a vergasta do
nepotismo. (FREITAS, 2010, p.11) (Grifo nosso).

A origem folhetinesca de O palácio das lágrimas se faz notar logo a partir da abertura, que
apresenta características predominantes do gênero, as quais, de acordo com Muniz Sodré, dão
ênfase à imaginação, abordando fatos de caráter lendário, épico, fantástico e sentimental, além
de curiosidades de época. (SODRÉ,1988, p. 74). Permeiam ainda a narrativa fatos históricos
relacionadas ao regime escravocrata, que se desdobram no tráfico de africanos para o trabalho
servil, bem como no duro tratamento dado às mulheres e homens escravizados, transformados
em objeto sexual ou em animais de carga, recebendo castigos físicos cruéis, de forma injusta
e arbitrária, para satisfazer os desejos de mentes doentias, que se compraziam em assistir ao
sofrimento humano.
O outro espaço que serve de cenário à narrativa, denominado Tamancão, situa-se fora do
perímetro urbano, trata-se de sítio destinado à lavoura, habitado por escravos que trabalhavam
no cultivo do algodão, matéria-prima de exportação que enriquecia os grandes comerciantes
do Maranhão, como Jerônimo de Pádua, personagem do folhetim. O local é também o cenário
de outra narrativa de Clodoaldo Freitas, publicada no ano anterior, isto é, 1909, sob o título
de “Por um sorriso”, no Diário do Maranhão, mesmo jornal que veiculou O palácio das lágrimas.
Nesse último folhetim, o Autor oferece indicações mais precisas sobre o lugar:
A grande casa assobradada do Tamancão, situada em um dos pontos mais aprazíveis, domina
o Bacanga e o bairro de São José do Desterro. Em frente, um pequeno terraço. [...] Mais
adiante, costeando a praia em direção ao Anjo da Guarda, havia, também, meio arruinada,
uma imensa represa de pedra e cal [...]
[...] O Tamancão foi uma grande feitoria, abandonada desde a extinção da escravatura.
(FREITAS, 1909, p. 9)

Em Por um sorriso, enunciação e enunciado apontam para a mesma época, ou seja, o ano
de 1909. Nesse período o Tamancão, conforme se observa pela citação, já se encontrava em
ruínas, mas ainda exibia vestígios do antigo fausto dos oitocentos, quando a mão de obra escrava
assegurava uma vida de abastança e luxo aos donos de terras.
A exemplo do casarão denominado “Palácio das Lágrimas”, o sítio Tamancão também
possui existência real na capital maranhense. Trata-se de um lugar histórico, um ponto turístico,
próximo ao cais do porto, que atualmente pertence ao Estado, que ali instalou o Instituto
Estadual de Ciência e Tecnologia do Maranhão, onde funciona também o Estaleiro-Escola de
São Luís, que transmite às novas gerações a arte de construir embarcações de madeira como as
que se usavam no passado. (Ver ESTALEIRO-ESCOLA COMPLETA 10 ANOS, 2016).
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Acerca da trama narrativa, vislumbram-se duas passagens que evocam, ainda que
indiretamente, cenas de outras obras da literatura brasileira. A primeira é o suicídio de Sabina,
uma das amásias de Jerônimo de Pádua. Grávida, Sabina é levada com outras escravas para
trabalhar no Tamancão, feitoria do amo. Ao se ver rejeitada e desprezada pelo antigo amor, a
negra, em desespero, dirige-lhe injúrias e desacatos e se atira ao mar, fazendo lembrar Moema,
personagem de Durão em Caramuru, que também se afoga no oceano, ao ser abandonada pelo
amante. Na estrofe XLII, do Canto VI, de seu famoso poema, o árcade canta assim a morte da
amante desprezada:
Perde o lume dos olhos, palma e treme,
Pálida a cor, o aspecto moribundo,
Com a mão já sem vigor, soltando o leme
Entre salsas escumas desce ao fundo.
Mas na onda do mar, que, irado, freme.
Tornando a aparecer desde o profundo,
– Ah! Diogo cruel! Disse com mágoa –
E sem mais vista ser, sorveu-se na água.
(DURÃO apud JOBIN, 1987, p.101).

		
De maneira mais sucinta e num estilo prosaico, despido de artifícios, distante do estilo
épico do árcade mineiro, a cena da morte de Sabina é narrada, com as seguintes palavras:
Sabina ergueu-se rapidamente e atirou-se ao mar.
A maré começava a vazar. Soprava um vento leste rijo. O escaler, que ia à vela, passou e
quando, feita a manobra, chegou ao lugar do naufrágio, ainda viram, ao longe a cabeça da
infeliz, lutando com a correnteza e as ondas. Quando o escaler aproximou-se, a Sabina deu
um grito e desapareceu. (FREITAS, op. cit., p. 31)

Da mesma forma, ao se reportar mais uma vez à relação entre os senhores e os
escravos, a novela de Clodoaldo remete o leitor a uma outra página da literatura brasileira,
que retrata o horror das punições infligidas aos cativos. Lenita, protagonista de Júlio Ribeiro
em A carne, romance de 1888, constitui, seguramente, o modelo seguido pelo autor piauiense
para a construção do perfil psicológico de D. Anicota, vilã de O palácio das lágrimas. Ambas
demonstram um prazer doentio, um frêmito de gozo e a satisfação de desejos inconfessáveis,
ante à expectativa de assistir a uma sessão de suplício imposta aos escravos pelos donos.
Transcrevem-se, a seguir, passagens das duas narrativas que corroboram a ideia de
semelhança entre os personagens:
[...] sentia uma curiosidade mordente de ver a aplicação do bacalhau, de conhecer de vista
esse suplício legendário, aviltante, atrozmente ridículo. Folgava imenso com a ocasião
mórbida na ideia das contrações de dor, dos gritos lastimados do negro misérrimo [...]
(RIBEIRO, s.d., p.29)
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[...] D. Anicota, esposa do capitão do navio, manifestou um dia, entre risadas tímidas, o
desejo de ver surrar um escravo no banco.
– Deve ser horrível e sublime ponderou ela [...] (FREITAS, op. cit. p.49).

Clodoaldo Freitas, admirador das teses naturalistas, seguramente conhecedor do
romance de Júlio Ribeiro, com quem partilhava a devoção pela obra de Émile Zola, chegando
o autor piauiense à emulação de um romance do famoso escritor francês denominado A besta
humana (2014), ao publicar um conto com o mesmo título em folhetim de 1908, na cidade de
São Luís. Posteriormente esse texto foi reunido a um conjunto de narrativas publicado sob a
denominação Um segredo de família e outros contos (FREITAS, 2009).
No mencionado conto, o autor, assim como Zola, fala de taras e desejos macabros
relacionados à sexualidade, revelando os aspectos mais sombrios da natureza humana. Em sua
dissertação de mestrado, Camila Oliveira analisa o folhetim de Clodoaldo, destacando sua
vinculação ao Naturalismo, ao incorporar as teses cientificistas em voga no final do século XIX:
		
Na literatura pautada nas teses naturalistas o ser humano é representado e analisado a
partir de seus comportamentos patológicos, de seus desejos e taras sexuais. E são estes
comportamentos desagradáveis e sórdidos que Clodoaldo insere no conto A besta humana,
explicados a partir das características fisiológicas dos sujeitos revelados por meio da sua
constituição física. (OLIVEIRA, 2019, p.92)

O palácio das lágrimas, embora não proponha a comprovação de teses científicas, é uma
narrativa de estilo realista, que faz constante alusão a relacionamentos sexuais de Jerônimo com
suas escravas, bem como ao adultério em que este se envolve com D. Anicota. Há, inclusive, em
algumas passagens o uso de palavras de baixo calão, como, por exemplo:
O irmão menor, o Juventino, com um salto tigrino, apossou-se do facão de Manoel Feitosa
e disse:
– Puta sem-vergonha, não nos entregamos (FREITAS, 1910, p.86).

A crítica social não se restringe, contudo, apenas ao sistema escravagista. O português
Jerônimo de Pádua, rico fazendeiro e comerciante lançava mão de estratagemas escusos para
obter informações privilegiadas sobre o preço do algodão, fazia negócios milionários, comprando
ou vendendo sua produção na praça de São Luís, conforme as notícias de alta ou de baixa do
produto. Os capitães dos navios, em conluio com o comerciante, emitiam, através das bandeiras
hasteadas, os sinais que Jerônimo avistava do alto mirante que mandara construir no seu casarão,
“ganhando nessas operações lícitas no comércio, centenas de contos.” (FREITAS, op. cit. p. 13).
A denúncia à classe mais alta da sociedade maranhense se estende também à classe
da pequena burguesia, que começava a se estabelecer, formada pelo funcionalismo público,
sobretudo por representantes do poder judiciário, retratados como indivíduos venais, sempre
dispostos a ceder ao poder econômico, revelando a face corrupta e gananciosa da insipiente
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justiça brasileira. Utilizando um discurso irônico, o autor coloca nos lábios de seu personagem
a denúncia contra os homens encarregados de promover a justiça no Maranhão daquela época:
– Um dinheirão, meus amigos, me custa a justiça desta terra.
– Mas a justiça é sua.

Cheio de si, Jerônimo mencionava as quantias por quanto havia comprado, em diferentes
feitos, os votos e as sentenças de juízes.
(FREITAS, op. cit., p. 13).

Embora seja ele próprio um corrupto, comprador de sentenças judiciais, Jerônimo
de Pádua se comporta como se fosse vítima da corrupção, proferindo um discurso moralista
contra seus parceiros no crime. Clodoaldo Freitas revela, nesse particular, a sua verve ferina em
relação à hipocrisia das elites burguesas, tão bem representadas, na obra,
por homens de negócios, como Jerônimo, e por agentes públicos de alto escalão como
juízes e desembargadores. A ironia do autor se mostra implacável na maneira como narra o
fechamento de um acordo entre o comerciante e o desembargador encarregado de julgar uma
ação de seu interesse. Não falta nem mesmo uma frase em Latim, para retocar, de maneira
irrepreensível, a figura ridícula e arrogante do represente da Lei:
– Quer levar logo?
– Quod abundat non nocet.
– Conte.

E o Jerônimo de Pádua foi tirando da burra maços de cédulas de cem mil-réis, que ia
depositando sobre a mesa.
O desembargador contava-as e ia fazendo montes de contos de réis. Embrulhou os dez
contos em meia folha de papel e saiu lépido e feliz do escritório de Jerônimo (FREITAS,
op. cit., p. 18).

Jerônimo, não obstante a ausência de qualidades morais que possam elevá-lo à condição
de herói, é o que desempenha o papel de personagem principal, uma vez que a ação narrada
segue seus passos e, além disso, é ele o senhor do “Palácio das Lágrimas”, o casarão que dá
título à obra, a qual se propõe a contar o porquê do nome dado àquela construção. Como se
não bastasse, Jerônimo constitui o único personagem a apresentar um caráter mais complexo,
aproximando-se do tipo denominado por Foster de personagem esférica, como comenta
Rosenfeld em A personagem de ficção:
			
As “personagens esféricas” não são claramente definidas por Forster, mas concluímos que as
suas características se reduzem essencialmente ao fato de terem três, e não duas dimensões;
de serem, portanto, organizadas com maior complexidade e, em consequência, capazes de
nos surpreender. (ROSENFELD, 1976, p.63)
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Fora o protagonista, todos os personagens da trama podem ser classificados como tipos
ou caricaturas, ou ainda, como personagens planos, conforme reconhece Rosenfeld, pois esses
“são construídos em torno de uma única ideia ou qualidade”. (Id. Ibid., p.62). Significa dizer
que todos os personagens, exceto Jerônimo, comportam-se de maneira previsível, expressando
sempre o mesmo caráter, sem alterá-lo diante das circunstâncias.
Jerônimo demonstra um temperamento contraditório, num mesmo instante vai da
crueldade à ternura e do ódio à compaixão. Apesar de amar Clemência e planejar se casar com
ela, em seus momentos de cólera, humilha-a e a maltrata com palavras duras e até mesmo lhe
dá pancadas. Com relação aos escravos também oscila no tratamento, ora lhes impõe castigos
terríveis, ora lhes fala com brandura, fazendo concessões e prometendo recompensas. A esse
respeito, é exemplar o episódio da morte de Sabina, a escrava que o afronta com palavras
desrespeitosas e, em seguida, atira-se ao mar. Ao assistir ao trágico destino daquela que acabara
de ofendê-lo, imediatamente Jerônimo transforma sua ira em profunda piedade, dizendo com
pesar: “Pobre rapariga! A dor enlouqueceu-a.” (FREITAS, 1910, p.31).
Os demais personagens não apresentam complexidade psicológica, não demonstram
sentimentos ambíguos e contraditórios como ocorre com Jerônimo. Pelo contrário, agem com
toda a previsibilidade dos papéis que lhe são atribuídos pelo narrador. Assim, D. Anicota é a
vilã, que, por inveja e ambição, trai a confiança do amigo, planeja a sua execução e apropriase de sua fortuna. É movida sempre pela cobiça e, mesmo sofrendo reveses da sorte, jamais
demonstra fragilidade ou arrependimento. Bernardo, marido da vilã, desempenha o papel de
homem submisso, que sempre aceita aquilo que a mulher determina. Os sobrinhos de Jerônimo
representam o tipo de caráter fraco, ingratos e interesseiros. São dois, mas é como se fossem
um só, porque não há nenhuma distinção entre eles. Clemência e a filha são criatura doces e
ingênuas, que se deixam enganar facilmente.
Da mesma forma, os rapazes, filhos de Clemência e Jerônimo, também são absolutamente
iguais no caráter, agem com altivez e coragem, mostrando a nobreza de coração e a boa educação
que receberam. Outros personagens, como os escravos Joaquina e Bartolomeu, não obstante a
sua importância no desfecho da narrativa, que se encerra com a maldição da casa de Jerônimo,
transformada no “Palácio das Lágrimas”, esses não apresentam nenhuma complexidade
psicológica, ocupando um lugar secundário no enredo do folhetim, visto não participarem
da ação principal, em que os papéis de destaque são de Jerônimo de Pádua, rico senhor de
escravo, e D. Anicota, mulher ambiciosa e sem nenhum escrúpulo. Ambos portugueses, atraídos
ao Brasil pela ânsia do enriquecimento fácil, seja pela exploração do trabalho escravo, pela
transgressão das leis, pela corrupção da justiça e, finalmente, por assassinato e apropriação
indevida da propriedade alheia.
A ação narrada chega ao clímax com a morte de Jerônimo, assassinado por um
escravo contratado por D. Anicota, que, aproveitando o fato de o português não ter casado
com Clemência e reconhecido os filhos perante a lei, manipula os sobrinhos do morto, seus
únicos herdeiros legais, para rebaixar a filha e os filhos de Jerônimo à condição de escravos,
submetendo-os às maiores humilhações, inclusive aos açoites no banco, uma variante do tronco,
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como lugar de tortura. A justiça da terra não alcança a vilã e seus aliados, no caso do assassinato
do rico português, apenas o executor, por ser um mísero escravo, foi julgado e condenado:
O José Carneiro, atordoado pela indignação geral de seu crime, confessou tudo, depois
de ter negado tudo. Ninguém lhe deu crédito. Era natural que procurasse inocentar-se,
acusando os seus senhores. Foi condenado e enforcado. (FREITAS, op. cit. p.81)

		
O desfecho trata rapidamente do misterioso desaparecimento da família de Jerônimo
de Pádua do Tamancão, privados dos seus bens e da sua liberdade, a essas infelizes criaturas só
restava a morte, como cogita o narrador: “Teriam fugido? Teriam atirado-se ao mar? É o mais
plausível.” (FREITAS, op. cit. p.87). Frustrada na sua vingança, a vilã resolve abandonar o Brasil,
vendendo o casarão da cidade e a propriedade rural. A partir daí é que surge a lenda da maldição
da casa de Jerônimo de Pádua, pois todos os seus donos posteriores tiveram mortes trágicas,
sendo que o herdeiro de um deles, jovem estudante de Direito, ao se hospedar no casarão,
enlouqueceu repentinamente e passou a viver ali o resto da sua vida, sozinho, vagando mudo
pelas salas e, às vezes, cantando antigas canções lusitanas.
Ao final, o narrador revela a inocência de Joaquina, cujas lágrimas ficaram para sempre
nas escadas do casarão, e também aponta o culpado do crime imputado à infeliz escrava:
Bartolomeu, o filho bastardo de Jerônimo, rejeitado pela amada, colocou, nos seus pertences, o
arsênico que ele usara para envenenar os filhos de D. Anicota. Nenhum dos personagens tem um
destino feliz, a nenhum é concedido o direito de usufruir o conforto e a beleza do imponente
casarão. Ao que parece, o próprio palacete também paga, também sofre uma punição pelos
crimes ocorridos sob o seu teto:
O velho sobrado é do estado, hoje. É uma carcaça de pedra preta. As paredes, carcomidas
pelo tempo, umas em ruínas, outras escadeiradas, mostram o triste esqueleto do formoso
sobrado de Jerônimo de Pádua. Só os morcegos e os duendes da lenda o habitam agora.Todo
ele é desolação. Aquelas pedras parecem chorar. As recordações que essas ruínas guardam
lacrimejam na memória popular. (FREITAS, op.cit. p.89)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Antes de colocar um ponto final no seu folhetim, Clodoaldo retorna, no último
parágrafo, ao tempo da enunciação e assume a narração em primeira pessoa, procurando fazer
o leitor acreditar na veracidade dos acontecimentos narrados:
D. Anicota, seu marido e irmãs e, mais tarde, os dois cunhados, ficaram residindo em Lisboa.
Seus filhos e netos podem ainda existir. Poderão eles, através de nomes supostos, conhecer
seus miseráveis progenitores? Se puderem a culpa não é minha, um evocador do passado
com bastante piedade para derramar algumas lágrimas por esses infelizes desconhecidos e
já eternamente esquecidos. (Id. Ibid.)
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No encerramento da história, o autor lança mão de uma estratégia narrativa muito
presente na prosa ficcional dos maiores romancistas brasileiros do século XIX, como José de
Alencar e Machado de Assis, que, na medida em que buscavam dar ares de verdade àquilo
que narravam, tentavam transmitir algum ensinamento ou uma lição aos leitores. Ao narrar a
origem do nome do velho casarão de São Luís, o autor assume uma missão pedagógica junto ao
público, através de suas “páginas vingadoras”, ensinando que todo o mal, por mais forte que seja,
não resiste à força do tempo.
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RESUMO
A loucura é a potência que norteia o livro Insânia, de 2009, e muitos outros poemas publicados desde 1994
pela escritora mato-grossense Luciene Carvalho. Resultado de suas experiências de internações em hospitais
psiquiátricos entre meados dos anos de 1990 até o primeiro ano do novo século, o oitavo livro da escritora
aborda tanto o desarranjo identitário provocado pelo diagnóstico que recebera, quanto o sentimento de
incompatibilidade que atravessa aqueles denominados “loucos”. De posse de um arcabouço teórico que reúne
figuras como Foucault (2006, 2014), Roger Bastide (2016) e mesmo Erasmo de Rotterdam (2003), debruçamonos sobre o tema da loucura neste artigo. Segundo Luciene Carvalho, para além dos aspectos clínicos da doença,
esta resultou ser um refúgio diantede um mundo governado pelo medo e visto como agressivo. Por outro lado,
estrategicamente, como louca, teve a capacidade de catalisar suas angústias e transformá-las em literatura. A
loucura, assim, é um corolário de suas inexplicabilidades que, se a princípio é um ardil, dela o sujeito apropriase e a molda em favor próprio, desonubilando seu sentido original para um que advogue em favor de si.
Palavras-chave: Loucura. Culpa. Escrita literária.
ABSTRACT
Madness is the power that guides the book Insania, of 2009, and many other poems published since 1994 by
the writer of Mato Grosso Luciene Carvalho. As a result of her experiences in psychiatric hospital admissions
from the mid-1990s to the first year of the new century, the eighth book written by the writer addresses both
the identity derangement caused by the diagnosis she had received and the sense of incompatibility that goes
through those who are called “mad”. With a theoretical framework that brings together figures such as Foucault
(2006, 2014), Roger Bastide (2016) and even Erasmo de Rotterdam (2003), in this article we focus on madness
theme. According to Luciene Carvalho, to beyond the clinical aspects of the disease, this has resulted to be a
refuge in face a world that is governed by fear and that is seen as aggressive. On the other hand, strategically,
while a mad, she had the ability to catalyze her anguishes and turn them into literature. Madness, therefore, is
a corollary of its inexplicability which, if at first is a ruse, the subject appropriates and molds it in its own favor,
disregarding its original sense to one that advocates in favor of itself.
Keywords: Madness. Fault. Literary writing.
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Sócrates entendia que as atitudes humanas seriam influenciadas pelos deuses e, desse
modo, a loucura, sempre resultado dessas influências, poderia ser classificada em quatro tipos
(NEEL, 2013). O primeiro tipo seria a loucura profética, em que os deuses possuiriam o corpo
de uma pessoa, que se tornava um oráculo, transmitindo a mensagem divina. O segundo tipo
de alienação consistiria na loucura ritual em que, por meio de danças e jogos análogos, o sujeito
seria possuído por entidades espirituais. A loucura oriunda da influência da deusa Afrodite
consistiria no terceiro tipo apontado pelo filósofo grego, conhecida como loucura amorosa e
que costumeiramente levava os amantes às atitudes trágicas, como aquelas de Romeu e Julieta.
Por fim, teríamos a loucura poética, esta última seria resultado da influência das musas
sobre os mortais.Todas essas quatro compreensões da loucura elaboradas pelo filósofo a entende
de forma positiva, ou seja, como um estágio de comunicação supra-humano propiciado apenas
a determinados eleitos.
Aproximando-se dessas possibilidades, a loucura presente nos textos da escritora matogrossense Luciene Carvalho, embora promova um afastamento do mundo ao criar para o ser um
universo todo particular, não deixa de possibilitar inumeráveis atuações tornadas impossíveis
pela razão cotidiana: “Não faça metonímia de mim; louca / é parte do que sou” (CARVALHO,
2009, p. 30).
Além da elasticidade inerente ao discurso do louco, outro artifício de que se pode
fazer uso na loucura é a inimputabilidade moral; o louco, a princípio, não pode pecar, uma vez
que não é capaz de ser responsabilizado pelos próprios atos. E a culpa é um peso significativo
na existência do sujeito com o qual lidamos. São essas possibilidades criadas pela loucura que
a poeta tentará alcançar, ao passo que, consequentemente, com a mesma energia, no entanto,
dedicará parte de sua força para distanciar-se dos estigmas inerentes a essa condição que aos
poucos vão grudando na sua pele e tomando conta da imagem de si. Antes de abordarmos essas
peculiaridades da escrita de Luciene Carvalho, no entanto, é preciso que situemos, ainda que
de maneira breve, o conceito de loucura dentro de um contexto tanto histórico quanto social.
Foucault, em sua História da Loucura, estabelece o conceito de loucura a partir da fixação
do sujeito por determinada imagem:
A loucura está para lá da imagem e, no entanto, está profundamente mergulhada nela, pois
consiste somente em deixar que valha espontaneamente como verdade total e absoluta; o
ato do homem razoável que, acertadamente ou não, julga verdadeira ou falsa uma imagem,
está para lá dessa imagem, ele a ultrapassa e a avalia em relação àquilo que não é ela; o ato
do homem louco nunca ultrapassa a imagem que se apresenta; ele se deixa confiscar por sua
vivacidade imediata, e só a sustenta com sua afirmação na medida em que é envolvido por
ela.(FOULCAUT, 2014, p. 233).

O autor continua o texto afirmando que muitas pessoas tornam-se loucas por
preocuparem-se excessivamente com um objeto. Todavia, complementa o autor (FOULCAUT,
2014) que a loucura é muito mais que a preocupação com a imagem, pois, a partir da imagem,
o sujeito elabora um conjunto de crenças particulares que com ela coexistem.
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Se a loucura ganhou no século XXI cada vez mais aspectos clínicos e passou a desvincularse de uma conjunção política que relegava ao louco uma identificação de ser não moral ou não
racional, esse não foi o procedimento que se utilizou na relação com o doente mental na maior
parte da história da humanidade. No transcorrer do tempo, várias medidas de contingência
foram tomadas para dar conta dessas almas que não movimentavam, stricto sensu, as rodas da
máquina social.
Entre essas medidas, ocorreram desde o aniquilamento na fogueira, no período
clássico e na Idade Média, que também utilizou-se da “nau dos insensatos” (FOUCAULT, 2014),
para afastá-los do convívio social, até as aniquilações do século XX, em que os loucos foram
denominados – juntamente com os judeus e outros grupos – como “LebensunwertesLeben”
(vidas indignas de serem vividas) por ocasião da ascensão de Hitler na Alemanha.
Roger Bastide, ao analisar a loucura, afirma que os psicóticos, “da mesma forma que os
homens normais, são partes integrantes de um sistema total” e sua identificação só é possível
pela referenciação:
Somente se é louco em relação a uma determinada sociedade. Assim, a loucura é ao mesmo
tempo cópia e desvio em relação a essa sociedade. De um lado, ela é uma ilhazinha de
resistência a tudo aquilo que é destruído (ou desconsiderado) – o sagrado, o afetivo, o
irracional, a subjetividade e também se poderia dizer a poesia – mas, por isso mesmo ela
remete à sociedade que copia, invertendo-a. Ela é certamente um ritual de rebelião, porém,
um ritual que fracassa (BASTIDE, 2016, p. 181).

Para Bastide (2016, p. 178), a loucura é “uma coisa social no sentido durkheimiano do
termo, pois é constituída por um comportamento coletivo ou miticamente determinado e ela
própria é uma construção coletiva”, dessa forma, tem duas facetas que precisam ser consideradas.
A primeira diz respeito a seu grau de patologia e significa, drasticamente, o banimento da razão
sociável do indivíduo e o seu convertimento em um ser “incomunicável” com o mundo.
A segunda refere-se à transformação no paradigma da comunicação, em suma, ela é,
como loucura, uma espécie diferenciada (muitas vezes niilista) de produção de discurso. É, ao
mesmo tempo, uma desistência e uma luta da comunicação com o outro. Pode ser também um
rompimento, quase político, às amarras do confinamento social ao qual o sujeito é submetido.
Nesse sentido, aliás, de estratégia de comunicação, é que Erasmo de Rotterdam, em seu Elogio
da Loucura, de 1511, dá voz à loucura, personificando-a:
Eu me revelo, como já se disse, com meu rosto e meus olhos e, se alguém quisesse me
tomar por Minerva ou pela sabedoria, eu o haveria de desiludir sem palavras, por só um
olhar que é o espelho menos mentiroso da alma. Não uso disfarce, não dissimulo no rosto
o que não sinto no coração. Sou sempre igual a mim mesma. Não ponho máscara, como
aqueles que pretendem representar um papel de sábios e andam desfilando como macacos
vestidos de púrpura e como asnos com pele de leão (ROTTERDAM, 2003, p. 20-21).

[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XI - número 31 - Teresina - PI - outubro 2019]

113

Para Rotterdam, a loucura apresenta-se como um projeto de confronto direto entre o
ser e o espaço social que o cerca. Por intermédio da loucura, as máscaras sociais são postas fora
e cada ser apresenta-se tal qual sua alma é; o ser apresenta-se para o confronto com o mundo
com suas feridas expostas, não se permitindo reticências ou quaisquer dissimulações. Como
consequência, porém, esse recurso faz partir o tecido social, uma vez que este não é costurado
a partir de verdades, mas de apenas de simulacros.
Em Insânia (CARVALHO, 2009), Luciene dedica toda a sua obra ao tema da loucura.
Embora reserve, com o intuito de promover uma visão crítica do processo de internação dos
doentes mentais, dois espaços para cartas trocadas com uma psiquiatra, a ênfase do texto está
na loucura encarada como estrutura discursiva, mais propriamente, poética.
Posto isso, a loucura, embora em Insânia seja operada a partir de uma experiência
clínica, portanto, experiência de segregação, constituir-se-á, paulatinamente, como um
elemento de conexão do sujeito com a sociedade que critica ao mesmo tempo em que nela
deseja embrenhar-se. A loucura, por isso, não deixa de ser fonte de angústia e frustração.
Não obstante, em sendo o sujeito taxado de louco, assume essa personalidade para
justificar seus atos numa atitude de subversão do status quo. Se, por um lado, conforme sentenciou
Foucault (2014, p. 11), “o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros:
[uma vez que] pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo
verdade nem importância”, por outro lado, também não pode ser julgado por suas atitudes,
posto que seu discurso é análogo ao de uma criança.
Enfim:
A loucura não pode ser encontrada no estado selvagem. A loucura só existe em uma
sociedade, ela não existe fora das normas da sensibilidade que a isolam e das formas de
repulsa que a excluem ou a capturam. Assim, podemos dizer que na Idade Média, e depois
no Renascimento, a loucura está presente no horizonte social como um fato estético ou
cotidiano. [...] Enfim, o século XX se apossa da loucura, a reduz a um fenômeno natural,
ligado à verdade do mundo. Desse ato de posse positivista derivariam, por um lado, a
filantropia desdenhosa manifestada por toda psiquiatria com respeito ao louco e, por outro,
o grande protesto lírico encontrado na poesia, de Nerval até Artaud, e que é um esforço
para tornar a dar à experiência da loucura uma profundidade e um poder de revelação que
haviam sido aniquilados pela internação (FOUCAULT, 2006, p.163).

Mas a loucura, como fato social provoca uma mancha, um estigma, oferece uma
subjetivação que só termina na deterioração da identidade. Assim, o sujeito oferece-se a um
jogo que se mescla entre perdas e ganhos com linhas acentuadamente tênues, que vão desde a
sensação de culpa até a performance de bruxa, uma necessária subversão.
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A culpada e a bruxa: signos da loucura
O conceito exposto por Rotterdam em seu livro de 1511, que afirmava em outras
palavras que a mulher é sempre louca (ROTTERDAM, 2003), comum para o homem do século
XVI, foi capaz de produzir outras duas máximas (as quais perduraram atreladas à imagem
feminina por muitos séculos seguintes e que, sombreadas por eufemismos, ainda estão presentes
em variados discursos) que afirmam ser a mulher continuamente culpada e que, devido a sua
suposta fraqueza de espírito, tendente à bruxaria. Desconstruindo esses sentidos pejorativos, a
loucura aparece nos textos de Luciene Carvalho como uma potência, uma força que fará surgir
temas bastante profícuos na literatura em questão.
Vocês não sabem
Nada da minha tristeza e busca
É mais fácil acreditar:
“Não passa de uma louca
De uma bruxa”
A ferro e fogo sigo a correnteza.
(CARVALHO, 1994, p. 63).

É o sentimento de não se enquadrar nos padrões sociais que fará o sujeito migrar para o
território marginal da bruxaria. Em outros momentos, o sentimento de culpa e a personificação
da bruxa serão sintetizados sob o estigma da loucura.
No texto acima, o sujeito nega a simplificação que fazem dele: “louca e bruxa” são rasos
como definição; mais tarde, todavia, utilizar-se-á desses termos ressignificados para falar de si.
A definição própria a partir de extremos será um artifício constantemente utilizado, pois há no
sujeito um mal-estar ocasionado pelo sentimento de inadequação que o faz mover-se a passos
curtos, que limita suas entradas, seus acessos. Fora esses momentos, sua existência é preenchida
por um hiperbólico mal-estar que dá espaço para a figura da bruxa, uma personagem feminina
que tem por intenção ressignificar o mundo em favor de uma ordem que seja matrifocal.
A figura de Madalena, evocada em Aquelarre ou Livro de Madalena (CARVALHO, 2007b),
resume esses dois aspectos que gravitam em torno da loucura: Madalena, da qual saíram sete
demônios (Evangelho de São Lucas, 8:2) certamente era culpada de algo e certamente desse pecado
arrependeu-se, já que pela lógica cristã, Jesus só poderia salvá-la a partir de seu reconhecimento
como pecadora, ou seja, nesse processo a culpa é inerente.
Ainda, conforme a narrativa bíblica, os endemoninhados – como era o caso de
Madalena – tornam-se enlouquecidos ou vivenciam situação análoga, pois os demônios (que
andam em bandos) manifestam-se no corpo possuído através de vozes dispersas que ocorrem
concomitantemente, portanto, vozes incoerentes e aterradoras. O cinema americano explora
acentuadamente o mito dessa relação semelhante entre loucura e possessão satânica que motivou
exorcismos dentro da fé cristã.
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Por fim, a possessão do corpo, ainda para o cristianismo, é um ato de bruxaria, pois é
entendida como consistindo na promoção de eventos sobrenaturais sobre determinado ser. Em
suma, pelas suas características próprias de uma bruxa ou análoga às de uma, Madalena torna-se
uma personagem que interessa aos olhos do sujeito que circula em Aquelarre ou Livro de Madalena
e em outras obras.
Quando o sujeito recorre, como medida de contravenção, àquelas mesmas figuras que
rondam o cristianismo, permite-nos avaliar com que bases elabora sua concepção de mundo.
Seus desejos, seus anseios e mesmo sua dor ou alegria não transigem o raciocínio para além da
ideologia cristã. Dessa forma, repudiando a ideia de santidade e afastando-se das metáforas que
remetem à pureza, ao bom comportamento, à presteza e ao equilíbrio, tende a tencionar suas
forças para outro extremo dessa mesma corda, ou seja, para a personificação do anjo caído, do
impuro e para a bruxaria.
Ainda como imanente ao cristianismo, o deleite, de qualquer espécie, só pode ocorrer
em contraposição ao mal-estar da culpa; seja o prazer oriundo da prática sexual, que funciona
como um alívio na tensão com o mundo, sejam os prazeres resultantes das conquistas individuais;
todos são revestidos de um desconforto psicológico fruto de uma doutrina que compreende o
sucesso e a autonomia como frutos do pecado original. Junto ao prazer sempre há dor, uma
lógica distante do pensamento grego que acreditava, tal qual criam os epicuristas, num prazer
genuíno, resultado de boas práticas.
Em direção oposta a essa, o sujeito dá vida ao cíclico pensamento cristão: para cada gozo
uma culpa, uma dor, o que, em último caso, acaba resultando também no processo contrário,
para cada dor um novo pecado. Se se desvencilha de um aspecto que o reprime, não consegue
ser indiferente a ele, é preciso responder-lhe. Assim, sua guerra com o mundo é resultado de
uma comunicação que não cessa. No trecho do poema abaixo, por exemplo, apresenta uma
culpa para mais tarde transgredir a esse sentimento. Seu processo de construção pessoal consiste
num enovelar-se interminável. É provável que opere a partir dessas dicotomias respondendo a
demandas anteriores a ele:
É tão antiga a dor
Da tal cobrança materna,
Tão eterna...
Pra nós – as filhas –
Talvez o erro seja genital,
(CARVALHO, 2003, p. 38).

O “pecado de gênero”, trazido à tona no texto não é, conforme o pecado de Madalena,
um pecado do qual o sujeito acometido possa esquivar-se. Diante dessa impossibilidade, no
decorrer da escritura a autora vai formulando uma ideia que parte do conceito de feminino
como um flagelo até a construção de uma identidade empoderada.
Nesse meio tempo, contudo, precisa reorganizar-se inúmeras vezes numa concepção
de si que se equilibra entre a culpa inerente ao seu ser, formulada pela sociedade, e a repulsa
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a essa mesma sociedade que insiste em “tarjá-la” (CARVALHO, 2007b, p. 51). Dessa negação,
nasce a figura de Lilith, a vingativa, a culpada e louca. Nasce também a imagem da bruxa, que
politicamente deseja instaurar no mundo um governo feminino; nasce um sujeito ligado às
regras da natureza que outrora foram perdidas. Em “Tarjadas”, Madalena assume esse perfil
esotérico de (louca) bruxa e Lilith:
Cala, Madalena!
Que permaneça o mistério.
Recolha os sinais em seu corpo
e a lucidez ao espírito.
Jejue às vezes,
Para sutilizar a mente.
Na hora do medo grande,
conte as batidas do seu coração.
E ame, Madalena,
seja tola como o verniz na casca da maçã.
Ame, Madalena,
fonte maior de seu poder.
Não se esqueça de cometer erros,
são passos da escola.
Nas noites vãs
solte seus cabelos pra lua
– Mãe de todas –
e espere que os pássaros noturnos
Apresentem respostas.
Porém, por um fio de tempo ainda,
cale, Madalena.
(CARVALHO, 2007b, p. 51).

Nesse trecho, Madalena é admoestada a cumprir um rito que finalmente a levará a uma
espécie de triunfo sobre aqueles que a menosprezam. Sob o signo de Madalena estão todas as
mulheres que de alguma maneira tiveram suas identidades solapadas. O plural em: “ainda são
tarjadas” ou mesmo o título: “Tarjadas” (mais uma vez fazendo menção à loucura: medicamentos
“tarja preta” são conhecidos culturalmente como a prescrição dos loucos, embora indique
apenas o tipo de restrição médica) evidencia que Madalena representa um conjunto de mulheres
sacrificadas em prol da ordem social.
A exemplo disso, a personagem do texto experiencia um caminho semelhante à via crucis
do deus cristão tornado homem. Ela sofre, vive solitária, realiza uma jornada em prol de uma
missão, ama tolamente e está disposta a padecer pelas mãos daquele que ama. As semelhanças
param por aí, o que a motiva não é o amor, é o desejo de vingança, é a vontade de que um dia,
em um apocalipse que supostamente bate à porta, finalmente triunfe.
A dor, o mal-estar, a culpa “genital” (CARVALHO, 2003, p. 38), que atravessa o sujeito, na
medida em que se torna insuportável e irremediável, começa a operar nele uma transformação,
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uma mudança que, embora não desejada, leva-o de crisálida à borboleta. O sujeito nega o
confronto consigo mesmo, pois sabe que isso o levará à transformação e, a princípio, em sua
necessidade de ser socialmente aceitável, nega qualquer tipo de confronto. Busca elementos
cotidianos como fonte de distração e algum prazer:
Só, na tarde,
Olho na janela a vida que passa.
Eu, tão avessa ao cotidiano.
[...]
Ocupações...
Substituições de menores riscos:
No quintal, recolho frutas,
Na varanda, informações da tarde,
Ocupações...
Levezas de uma mente fugidia.
(CARVALHO 2001, p. 61).

Convive com a culpa até o limite suportável enquanto encena para o mundo uma vida
pacata, longe do turbilhão da rua. Adverte, no entanto, que esse semblante taciturno é possível
apenas para aqueles que se mantêm à distância, fora isso:
Mas quem buscar meus olhos em meio
À tarde,
Talvez não mais se deixe enganar,
Pois tomará contato com abismos
Que guardam turbulências, fogo e mar.
(CARVALHO, 2001, p. 61).

Na imensidão dos olhos do sujeito – que se diz, são espelhos da alma – aquele que ousar
aproximar-se e fitá-lo, terá contato com abismos, incompletudes, caos, com o desconhecido.
Terá contato com a perdição e com o fogo, com questões pungentes, que ardem, que fazem
secar os ossos, que estão latentes e que, juntadas à ideia de abismo turbulento, aludem ao
inferno, um abismo que se limita com fogo, conforme a crença cristã.
O mar metafórico pode tanto estar aliado ao conceito de grandeza e profundidade
desse “eu” que se fecha, que se esconde metido em si, quanto pode remeter ao contexto de
desorientação do sujeito, posto que no mar não há como tecer caminhos, marcar trilheiros ou
conduzir-se pelo fio de Ariadne, recursos dos bem-aventurados. Afinal, o mar é, grosso modo,
um grande abismo inescapável. Esse abismo precisa ser explicado, submetido ao racionalismo
humano para deixar de ser caos e tornar-se apenas um buraco, tal qual insistem em definir a
loucura sob o ponto de vista científico.
Perpetuando no sujeito como uma chaga, a culpa faz seus passos desacelerarem,
converte seu ânimo em pecado e quase o conduz à negação de seu traço mais caro, o desejo de
empoderamento. O sentimento de ter nascido errado para o mundo permanece e vai ganhando
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novas facetas na medida em que o sujeito percebe que, por mais que busque corrigir-se,
aperfeiçoar-se, seus pecados permanecerão imutáveis:
Mesmo que sigamos
Nos consertando,
O erro é genético,
É cromossômico.
(CARVALHO, 2003, p. 38).

Finalmente, vendo-se portador de um pecado inquebrantável, o sujeito paulatinamente
vai assimilando essa marca não mais como algo de fora, uma mancha, um elemento alheio a si.
Passa a elaborar as peculiaridades de seu corpo e espírito como constituintes de suas faces, que
passam a ser construídas a partir de complexidades mais acentuadas, a partir de um paradoxo
recorrente. Essas contradições acabam por fazer parte de toda a escritura de Luciene Carvalho,
pois é com elas que alinhava o seu “eu”:
Uma parte de mim cultiva o sonho,
Parte de mim cai no abismo
Parte espera sentada
Parte se cobre de cinza,
Outra parte crê em nada.
(CARVALHO, 2003, p. 63).

Ou:

No que sou nuvem que passa,
Já sou trovão!
Sou cachoeira e fumaça,
Sou livro e sou a traça,
Via dupla e contramão.
(CARVALHO, 2001, p. 102).

No poema abaixo, o sujeito prefere a tríade:
1/3 de mim é medo
1/3 de mim é força
1/3 de mim é fé
1/3 é disciplina.
(CARVALHO, 2012, p. 65).

Surge no sujeito a possibilidade da percepção de si não só por meio da diferenciação
como também da polarização, assim, estabelece em relação à sociedade uma via na contramão.
A partir dessa reformulação e antagonização discursiva é que uma outra faceta emergirá de sua
persona. Além de “a louca” será a bruxa, a pecadora, a maleita do mundo:
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Meu corpo é sede
e marcas de estrada,
campo de prova
que não cessa a roda.
No canto de ninar
o desejo espreita.
Sou maleita,
febre terçã.
Sou irmã de toda a madrugada,
estancada voraz.
Não tenho paz
que nine o meu peito.
Pasto no leito
de qualquer lugar.
Sou vadia,
Maria enxovalho,
sou quebra-galho,
santa? Sou rameira.
sou mamadeira
da fome vulgar.
(CARVALHO, 2007a, p. 27).

O texto acima, “Febre Terçã”, trata-se de um poema peculiar, pois é um dos poucos em
que o sujeito, ao realizar uma definição de si mesmo, não a realiza a partir de contrastes. Isso, no
entanto, explica-se, o poema em si já é um contradiscurso, uma agressão às personalidades bem
comportadas, sem nada a dizer, que apenas enfeitam o mundo com suas cores opacas. O sujeito
do poema apresenta-se como um sistema particular, que é arredio e cuja engrenagem tem um
tempo peculiar, é terçã (que ocorre de três em três dias).
Como febre, confunde a mente do infectado, causando-lhe calafrios no corpo todo.Tida
atualmente como uma doença de países subdesenvolvidos, a malária ou febre romana (outros
nomes para a febre terçã) mata mais pessoas do que a Aids e, segundo historiadores, foi umas das
responsáveis pela derrocada do império romano. A Itália, aliás, só em meados do último século,
conseguiu superar a crise que a doença causava em seu sistema de saúde (CAMARGO, 2003).
O sujeito encara o outro como aquele que lhe possibilita a completude, a continuidade,
mas também como aquele que provoca chagas em seu corpo. Aquele que por si já é o inimigo.
Em “Febre terçã” deseja o sujeito que esse inimigo experimente todo o poder selvagem de sua
ira, de sua má conduta. Deseja ferir a sociedade e desestruturá-la com sua sede vingativa, ao
manter febril e doente os corpos dos indivíduos, na intenção de consumir suas materialidades.
Entidade noturna que é, explora o apagar das luzes e embrenha-se silenciosamente nos
corpos (a malária normalmente manifesta-se após a terceira semana de infecção), nas mentes e
na moral social, a fim de diluí-la por dentro, como um edema pulmonar que inunda o peito e
sufoca o malogrado, consoante, ocorre em muitos casos graves da doença.
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Uma vez impassível, nenhum agrado detém os atos de terror propagados pelo sujeito. Ao
assumir a culpa, ao conviver com ela, tomá-la para si como se fosse pele, tende a reorganizar os
sentidos que a envolvem conforme uma nova dicção. É assim que se assume “vadia”, “rameira” e,
implicitamente, “vaca”. Ao tomar para denominar a si mesmo palavras que designam geralmente
“o outro” feminino que a sociedade construiu, não só assume uma postura de divergência da
sociedade, como também uma postura de resistência a essa formulação substantiva, que tende
à degeneração dos desiguais.
Construída essa postura cujo espaço limítrofe entre si e o outro fica bem delineado,
diferentes adereços vão fixando-se a sua gramática existencial. Outra lógica, outra ordem, vai
imprimindo-se no seu modo de ver, decifrar e fazer-se na sociedade. Essa nova ordem é uma
ordem que se constrói no ambiente noturno, ante a natureza, sob a lua, a partir de ciclos
menstruais e de vozes dissonantes; essa nova ordem é abençoada por deuses subalternos e boa
parte das vezes, libidinosos; essa nova ordem é independente, autorregulável, mística e em
dissonância com a comunidade centrada e diurna que regula o mundo.
Mas o que há na bruxaria (ou na loucura) tão significativamente transformador e
mágico a ponto de seduzir o sujeito? A bruxaria, tal qual a loucura, não foi uma forma de “ser”
cunhada pelo sujeito, pelo contrário, está cristalizada há séculos na história humana. Um e outro
termo têm sido, através dos tempos, utilizados para nominar o inexplicável, o inteligível. Esses
nomes servem para explicar o que de outros modos não foi possível compreender. Enfim, não
se compreendendo o outro, resta classificá-lo e pô-lo na prateleira dos negativados da forma
que mais interesse. Louca e bruxa são dois termos que têm o poder não de explicar, mas apenas
de classificar o outro.
A diferença mais significativa entre uma louca e uma bruxa seria que a última tem
poderes sobrenaturais (que retira da natureza). Esses poderes, que inclusive em outros momentos
julgaram que o louco também possuía, conforme a definição elaborada por Sócrates, por sua
vez, são usados para negociar o próprio stablishment perante o mundo. O abalar da ordem que
promove não é para deslocar o outro e colocar-se como elite, mantendo o velho paradigma; o
que intenta o sujeito é propor um novo sistema, em que outras ações e outros conhecimentos
sejam considerados:
Nos reuniremos em noite funda
próximas aos murmúrios das águas,
murmuraremos nossos encantamentos,
[...]
Nos reuniremos em luas altas,
noite funda.
E nós próprias seremos o deus e o altar.
(CARVALHO, 2007b, p. 28).

Diversos rituais são ensaiados em Aquelarre (2007b) com a propositura de estabelecer
uma ordem em que a figura feminina seja deus e altar de si. Uns rituais são temperados por
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certa dose de vingança, à maneira de Lilith, a primeira bruxa enlouquecida, outros atos buscam
um reencontro com a natureza distante. Há ainda momentos em que o sujeito remete a tempos
anteriores a ele, em que as mulheres padeciam de variadas formas, uma vez estigmatizadas
socialmente: “As bruxas de meu tempo / acordam canções / que as fogueiras não conseguiram
calar” (CARVALHO, 2007b, p. 15). Ou ainda:
Meu 3º olho ainda vê
a dança das chamas
devorando os corpos das irmãs.
Meu 3º olho ainda vê
a mordaça silenciando
o saber das fêmeas.
(CARVALHO, 2007b, p. 31).

A bruxaria, dessa forma, surge como um apêndice subversivo que busca solucionar
determinados conflitos de ordem mística ao dar vazão às expectativas que não foram de outro
modo alcançadas. A bruxa, conforme expõe o verso anterior ao citado acima, é um tipo de
deus. Um substituto místico para o descrente cuja mentalidade cristã não resolve nem justifica
mais as agruras da vida.
A bruxaria funciona como uma cisão com o cristianismo sem sair dele. Na ausência
de Deus para proteger e salvar o sujeito das chamas inquisidoras, reais ou figuradas, resta a
ele elevar a si mesmo à categoria de divindade para solucionar suas questões, para lutar contra
seus detratores. A loucura, por sua vez, em certo momento marcará um rompimento com
a sociedade. Não tardará, contudo, para que o sujeito, visando reinserir-se no corpo social,
utilize-se da própria loucura como ferramenta promissora.
Foucault (2014) sintetiza que o limite entre o artista e o louco está na ausência da
obra. A poesia, nesse sentido, é o fio de Ariadne que conduz a autora pelos labirintos inefáveis
da loucura até uma aceitável lucidez. A poesia é o elo, o relâmpago que indica o rumo a essa
caminhante virtuosa. É exatamente como Luciene Carvalho assinala nas páginas finais de Insânia:
“A poesia foi e é fundamental para o processo de me manter em contato com a realidade”
(CARVALHO, 2009, p. 117).
Se a loucura, em sua face mais obscura, oferece ao sujeito um risco de degredo, de
isolamento social, de uma perigosa despersonalização e apagamento, em sua face mais fecunda
oferece a liberdade que outros sujeitos, imersos na racionalidade maniqueísta, não possuem. A
loucura oferece-se também como explicação de fenômenos subjetivos que por outras vias não
teriam explicação. Na parte final de Insânia, Luciene Carvalho escreve:
Por vezes ouso perceber a loucura não como o oposto do normal, mas como um portal. Isso
mesmo, um portal! De um lado reside uma normalidade enrijecedora que leva o psiquismo
de alguns a romper com esse estado e atravessar o portal da loucura, atingindo um estágio
de expressão subjetiva que, apesar de toda punição e exclusão, também dá acesso a um
território libertador (CARVALHO, 2009, p. 117).
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A loucura explica as neuroses do sujeito, pacifica-as, torna-as objetos do mundo
racional e mais, funciona como um espaço em que a manifestação de suas idiossincrasias tornase possível.
A loucura, em tempo, permite-lhe performances e mutações de outro modo
improváveis; numa sociedade cuja organização é baseada em uma economia mental esquizofrênica
(LIPOVETSKY, 2005), a loucura é o papel ideal a ser desempenhado pelo sujeito. É razoável
afirmarmos que o louco seja a figura por excelência da hipermodernidade.
A loucura oferece um conjunto de possibilidades necessárias para que o erotismo e a
arte da poesia aconteçam, oferece o espaço possível para sua performação e reentrância social. É
por meio da estratégia do exotismo oferecido pela loucura que surge a metamorfose suficiente
para dar sequência as suas estratégias de interação social, às vezes paradoxais. É o signo da
loucura que torna possível a união de elementos sagrados e profanos numa mesma diegese,
onde, por exemplo, erotismo e religião mantêm-se em intersecção.
Foucault (2014) afirma que a arte e a loucura são sementes que se precipitam da mesma
árvore. A diferença entre elas está no fato de que, enquanto uma das sementes cai perto do
tronco, estala, floresce e frutifica, que é o caso da literatura, fazendo prosseguir a espécie pela
qual responde, a outra também nasce e de alguma forma vigora, mas não resulta em frutos que
possam dar continuidade à existência de seus iguais.
A loucura como fato clínico postulado tal qual a partir do século XVII (conceitos que
teimam em resistir ao tempo), com suas ausências duradouras, só pode significar a exclusão. O
discurso do louco até pouco tempo deixou de ser válido ao ser considerado como dissociado
de razão; como fé, provou-se uma crença falsa de uma promessa impossível: a loucura afasta a
possibilidade da fecundação, considerando que o louco é um ser apartado socialmente, ademais,
todo o corpo social, a família, os hospitais, as instituições em geral, vigiam para que não procrie.
Realizadas essas considerações, seria razoável afirmarmos que o sujeito que deseja
a existência social deve, por precaução, afastar-se da loucura e de seu consequente niilismo.
Mas também é verdade que há nela possibilidades ilimitadas e, além dessas possibilidades, a
loucura presente em Insânia e em outros textos de Luciene Carvalho é quebrada pela presença
da escritura. O corpo/texto do sujeito o empurra para fora da nau dos loucos ou, pelo menos,
oferece-lhe um caminho alternativo à mera deriva, afinal, “o louco se afoga no mar em que
o poeta nada” (PROVIDELLO; YASUI, 2013, p. 1523). Enfim, de posse da poesia, a loucura
torna-se uma opção viável para alcançar e fabular a própria existência.
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RESUMO
Considerado um dos autores mais significativos da literatura estadunidense contemporânea, Cormac McCarthy
é dono de uma obra que abarca temas significativos da história e da cultura dos Estados Unidos. Adepto de
uma escrita realista, o autor transfere para as estruturas da obra literária questões inerentes à realidade social
e humana do seu país, como as paisagens típicas e o interesse pela ideologia nacional, que uniu a religião
protestante, o pensamento moderno e a atitude guerreira dos antigos povos da Grã-Bretanha. Neste ensaio,
serão analisados aspectos estruturais do romance Meridiano de sangue que convergem para uma súmula conceitual
do pensamento americano, assinalado tanto pela perspectiva racionalista moderna quanto por elementos de
uma tradição mítico-religiosa.
Palavras-chave: McCarthy. Meridiano de sangue. Redução estrutural. Secularização.
Abstract
Considered one of the most significant authors of contemporary American literature, Cormac McCarthy has a
work that contains significant themes of the United States’ history and culture. Adept of a realistic writing, the
author transfers to the structures of the literary work questions inherent to the social and human reality of his
country, as the typical landscapes and the interest in the national ideology, which united the Protestant religion,
the modern thought and the warlike attitude of the ancient people of Great Britain. It will be analyzed in this
essay the structural aspects of the novel called Blood Meridian. These aspects converge on a conceptual overview
of American thought, signled by the modern rationalist perspective and by the elements of a myth-religious
tradition.
Keywords: McCarthy. Bood meridian. Structural reduction. Secularization.

1. Considerações Iniciais
O romance Meridiano de sangue, da autoria do escritor norte-americano Cormac
McCarthy, é uma obra assinalada por um denso processo de redução estrutural, no sentido de que
alguns aspectos da realidade histórica, social e humana dos Estados Unidos adquirem um forte
teor de materialidade estética no livro. Nele, a organização dos dados históricos e sociais do
1 E Mestrando concluinte do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí - UFPI.
2 Doutor em Literatura comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Professor orientador e docente do
quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí – UFPI.
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país (como temas relativos à moralidade, à transformação dos valores e ao atrito entre culturas
distintas) se alinham à caracterização dos personagens, à formulação dos discursos e à composição
de espaços alimentados por um imaginário partilhado pela tradição cristã e gnóstica.
A obra inicia uma nova fase na produção literária do autor, na qual a melancolia e a
questão moral estão mais visíveis. Ela narra a vida de um adolescente que foge de casa e viaja
por diversas cidades, envolvendo-se em confusões, até atravessar o México e ser preso. Após ser
liberto, esse rapaz – que nunca tem seu nome mencionado – entra para um grupo de caçadores
de escalpos e realiza diversas barbaridades, o que não o impede de ser um dos mais piedosos
membros do bando. Anos depois de o grupo ser massacrado por alguns indígenas, ele é um dos
últimos sobreviventes e acaba sendo morto por um ex-colega do bando no interior de uma
latrina. Esse percurso faz uma referência ao próprio processo de amadurecimento e autonomia
do homem – tema caro à cultura americana, mas que não esconde a violência inerente àquelas
aquisições.
Cormac McCarthy nasceu e vive nos Estados Unidos, sendo reconhecido como um
dos grandes escritores da literatura contemporânea de língua inglesa, ao lado de nomes como
Thomas Pynchon, Philip Roth e Don DeLillo. Nascido em Rhode Island, nordeste dos Estados
Unidos, o autor passou toda sua infância na região do Tennessee, espaço presente em suas
primeiras obras. Sua educação ocorreu em escolas católicas, motivo pelo qual ter recebido
uma educação tradicional. Formado em Liberal Arts pela Universidade do Tennessee, o escritor
frequentou a Força Aérea de seu país, chegando a trabalhar como radialista em um posto do
Alasca no período da guerra do Vietnã.
Apesar de reconhecido por seus trabalhos iniciais, McCarthy despertou a atenção
do público após a publicação dos romances Sutree e Meridiano de sangue. O sucesso geral e de
venda, contudo, ocorrerá apenas com a publicação da Trilogia da fronteira, romances situados
temporalmente no período do pós-guerra e que tratam da melancolia e maturidade de jovens
ligados a um estilo de vida em declínio: o dos cowboys e andarilhos americanos. O declínio
socioeconômico dessa atividade nos Estados Unidos é o motivo pelo qual os protagonistas
encaminham-se para o México, onde a vida de cowboy ainda se mantém, razão do título da
trilogia.
A obra do autor está direcionada a descrição de temas populares e fatos históricos, com
destaque para as produções escritas até Meridiano de sangue. Os romances anteriores a ele são
ambientados no Tennessee e possuem a influência de escritores sulistas como William Faulkner
e Flannery O’Connor, sobretudo na absorção da cultura popular, marcada pela leitura da Bíblia,
pela ética puritana e pelo gosto por relatos extraordinários. A narração nesses romances adota
uma abordagem bastante realista da paisagem e do quadro social. Esse mesmo modelo também
é empregado em Meridiano de sangue, que adota a forma do romance histórico para questionar
a credibilidade das narrativas de Western e para fazer uma crítica revisionista pautada em fontes
verídicas (como diários, livros de viagem e de história), que acaba por fortalecer a representação
social e ajuda a configurar o comportamento moral do homem norte-americano moderno.
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A obra desmitifica a ideologia imperialista dos Estados Unidos e iguala os seres humanos
a partir da violência e de suas escolhas, demonstrando que índios e brancos não são diferentes.
Esse revisionismo histórico evidencia que a razão utilizada pelos colonos, apesar de diferente,
possuía a mesma função que os discursos empregados pelas autoridades medievais ao incitar a
violência na época das cruzadas. De certo modo, esse aspecto sugere a presença da secularização
do discurso cristão pela ideologia moderna.
Diante do exposto, este ensaio acadêmico busca fazer uma análise das correlações
instituídas entre os elementos da composição narrativa de Meridiano de sangue e o processo de
secularização por ele representado, com o intuito de observar o modo como autor congrega
a perspectiva racionalista moderna e os elementos estilísticos pertencentes a uma tradição
anterior de natureza mítico-religiosa. Todo esse processo acaba por exaltar a tensão que assinala
a cultura de transição dos Estados Unidos no período em que transcorre a narrativa (de 1849 a
1878), criando um panorama cultural que vai do reconhecimento do ideal puritano à defesa dos
paradigmas iluministas.
Dentre os diferentes recursos de formalização empregados pelo autor, o processo de
redução estrutural presente na obra encontra uma melhor exemplificação nos argumentos do juiz
Holden, que congrega as duas formas de discurso (o racionalista e o mítico-religioso) a fim de
retratar o processo de formação ideológica do Estados Unidos. Com efeito, esse personagem não
somente sintetiza o programa da razão instrumental como traz à tona um passado que prepara a
atitude violenta e expansiva desse programa - nada menos do que a ética guerreira ativa durante
o período que antecederia a formação do homem moderno. É por esse motivo que Holden
representa uma abominação para os representantes da visão de mundo cristã, materializados
nas figuras do kid e do ex-padre Tobin. A conservação de Holden ao término da narrativa é uma
clara demonstração de que a razão instrumental sobrepujou à cosmovisão cristã, permitindo
que antigas cosmologias, como o gnosticismo, sejam uma alternativa teológica para o fracasso
da teodiceia da tradição ocidental.
2. As Faces do Juízo
Em Meridiano de sangue, o narrador não expõe o pensamento das personagens, sendo
necessário observar o que falam para melhor entender o seu modo de agir. O problema é que
elas quase não dialogam e quando o fazem não explicam as razões por que agem, a exceção
da figura do juiz Holden. De todas as personagens do romance, é o juiz que tem as falas mais
longas. Quando ele se expressa, seus companheiros param para ouvir. Em alguns momentos o
grupo discorda, mas na maioria das vezes permanece quieto e passivos perante ao que Holden
profere. No romance, ele é apresentado com uma forma física incomum: um homem branco
de mais de dois metros, sem qualquer pelo no corpo e portador de diversas habilidades – como
tocar violino, dançar, falar várias línguas e atirar com as duas mãos.
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De certo modo, esse perfil exuberante faz com que a personagem adquira tamanha
proeminência dentro da narrativa, que ela acaba desempenhando diferentes papeis para o
desenvolvimento da trama e para a assimilação do substrato histórico e cultural representado
por McCathy. O primeiro desses papeis assumidos pelo Holden é o do cientista, que se interessa
por criações e apresenta uma perspectiva demasiado objetiva da realidade.
Diferente dos outros mercenários, Holden não parece estar no grupo apenas por
dinheiro. Ao longo da narrativa, ele explora locais e registra objetos, anotando tudo em seu
caderno de desenho – uma atitude semelhante à dos naturalistas que percorrem regiões
inexploradas. Algo de estranho na conduta do juiz, contudo, há de ser ressaltado: ele não se
limita ao simples registro, mas também destrói os objetos após desenhá-los em suas folhas. Essa
atitude pode sugerir uma patologia da razão, elemento que a epígrafe retirada da obra de Valéry
já parece indicar (“Your ideas are terrifying and your hearts are faint...”). Com a perda da hegemonia
da visão cristã de mundo, ocorreu uma transformação referente ao papel da vida terrena, que –
após a onda de desenvolvimento da modernidade – agora precisa de uma justificativa plausível
para sua existência.
Mostrar a terra como um lugar perigoso sugere que Holden ainda comunga com um
imaginário de transição entre duas visões de mundo, mas a ênfase dada a investigação empírica
é uma demonstração de que, para ele, o conhecimento é uma forma de poder e o único meio
de progresso. Contudo, o fato de ele destruir os objetos registrados e utilizar como testemunho
apenas aquilo que está em seus cadernos revela um dogmatismo típico da religião, porquanto
permita que apenas a representação permaneça, auxiliada pela interpretação, a qual o leva a
postura racionalista de submeter o real ao que é documento. Nesse sentido, o comportamento
de Holden configura um aspecto da razão instrumental iluminista.
A combinação de ciência e religião em Holden é uma manifestação do cientificismo,
uma linha de pensamento que aponta a superioridade da ciência sobre as demais formas de
conhecimento da realidade. O mundo foi desencantado através do esclarecimento e passou a ser
dominado por meio da técnica. O processo de desencanto, contudo, retirou a busca por uma
sentindo da vida, já que afastou a subjetividade que o homem projetava na natureza, realizando
uma alienação daquilo que se visava suplantar. É certo que o esclarecimento permitiu avanços
práticos na vida diária, melhorando condições de alimentação, organização social e saúde, mas
permitiu também a criação de uma “quimera” tão problemática quanto o plano do mito que a
ciência buscou ultrapassar. Essa quimera foi o nivelamento das coisas realizado pelo processo
de abstração, que fragmentou os objetos e possibilitou um ciclo de reprodução que esvaziasse a
relação sujeito-objeto.
O esvaziamento praticado pela racionalidade objetiva foi expandido pelo desenvolvimento
da noção de dado, que provocou um imediatismo do pensamento, pulverizando os valores
mais importantes que eram debatidos pela filosofia. Em Meridiano de sangue, o discurso e o
comportamento de Holden é uma síntese da razão instrumental empregada pelo esclarecimento
da tradição ocidental. A forma de pensar de Holden projeta uma visão moral perigosa que, antes
de Adorno e Horkheimer, foi alvo da análise e da crítica de Nietzsche.
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Outro papel estruturante desempenhado pela personagem ao longo da narrativa é o
do pensador. Na Genealogia da moral (2007), Nietzsche procura refazer o percurso que explica
os paradigmas morais do homem moderno. Sua pesquisa revê a afirmação de que a moral é
baseada em resultados utilitários e demonstra que os paradigmas estão relacionados à vitória
do que ele denomina de “moral dos escravos”. Essa seria composta pelos valores de grupos
sociais sem poderes que construíram as suas noções de bom e mau através da inversão das
noções anteriores de grupos poderosos, transformando os ideais de nobreza e virtude em algo
ruim e refazendo-os através da estrutura da resignação. A medida que as classes menores foram
adquirindo maior espaço, sua ideologia se expandiu e se transformou em uma força constitutiva
da nova sociedade, fazendo da resignação um parâmetro de ação.
Nietzsche reconhece que a abnegação da força civilizou o homem, mas ele encontra ali
um problema relacionado à restrição da vontade. Ao pôr o desejo de realização e poder numa
promessa transcendental, o homem se desestabiliza ontologicamente. Isso acontece porque a
“vontade de poder” pertence à sua personalidade e a tentativa de restringi-la pode levá-lo a
um comportamento ressentido ou niilista – um sentimento que se intensificou com o declínio
da metafísica ocidental e está relacionado à humildade necessária para alcançar a grandeza
do “além”, uma característica que o filósofo identificou nas pessoas pelo acomodamento em
pequenas realizações.
Muitas dessas conclusões de Nietzsche que recordam a Darwin estão presentes na
forma de pensar da personagem Holden, a exemplo da explicação dada por ele para a natureza
da guerra. O seu discurso é uma defesa ostensiva da luta pela sobrevivência, a ponto de qualificála como uma divindade, ainda que ponha em debate o problema da vontade como motor das
relações humanas, interrogando o lugar da moral entre um embate de forças e recordando a
“moral do senhores” apresentada por Nietzsche como aquela que se impõe por sua força ativa.
A citação continua em uma discussão sobre a força e a justiça.
A filosofia de Holden recorre à reflexão sobre a moral para mobilizar a crença na ciência
da época e é exatamente nesse ponto que a sua admiração pela guerra ganha sentido. No bando de
Glanton, do qual o juiz é mentor intelectual, são comuns opiniões racistas, associando a palavra
“negroide” à índios, mexicanos e afrodescendentes – um termo pejorativo que faz referência
à supremacia branca nos Estados Unidos. Uma opinião compartilhada pelos representantes da
religião, como o ex-padre Tobin, que é posto na conversa realizada por Holden para mostrar a
ética do grupo, uma redução da sociedade americana movida por seu ideal de expansão.
Ao contrário do que propõe Nietzsche quando critica a religião, a ideologia angloamericana unificou a virtude guerreira à vontade divina, não diminuindo o desejo de ser grande.
Desde a independência o país já esteve envolvidos em 70 conflitos, muitos deles internacionais,
conforme aponta o historiador Howard Zinn (1994) em seu célebre livro, A people’s history of
the United States. O silêncio da personagem Tobin mostra a transformação da visão cristã em
adesão às ações bélicas do estado americano, sempre guiada por pretensos ideais de liberdade e
democracia, os quais Holden faz questão de encobrir sob a imagem do destino, razão pela qual
vê a guerra como uma forma de elevação humana ao status divino.
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Por fim, a configuração demoníaca é outro aspecto importante no que se refere
à figuração do Holden no transcorrer da narrativa – prisma temático e estrutural que será
discutido em pormenores no tópico a seguir.
3. Sob a Face Demoníaca
Das dimensões da redução estrutural operadas no romance de McCathy, uma das mais
significativas é a representação do juiz como um ser diabólico. Ele é um sujeito elegante,
perspicaz, forte e muito habilidoso com os trabalhos manuais. Essas qualidades em si não
esclarecem muito, mas quando o seu primeiro encontro do bando é relatado, elas ganham um
sentido mais proeminente. A história é contada ao kid pelo ex-padre Tobin e trata da fuga do
bando quando ele já se encontrava sem munição. A narrativa cria um espécie de reprodução do
imaginário sobre o diabo e sobre o pacto demoníaco, em torno do qual está o juiz, que parece
salvar o bando em troca da adesão destes à sua ideologia. Tobin inicia seu relato tratando das
proezas do juiz:
O ex-padre abanou a cabeça. Olhou através do fogo para o juiz. Aquela criatura enorme e
sem um fio. De olhar pra ele você não diz que dança melhor que o diabo em pessoa, diz?
[...]. E toca violino. É o maior violinista que já ouvi na vida e não se fala mais nisso. O maior.
Sabe abrir uma picada no mato, atirar com o rifle, montar a cavalo, rastrear um veado. Já
conheceu o mundo todo. Ele e o governador sentaram até a hora do café e foi Paris isso
e Londres aquilo em cinco línguas, você pagava pra ouvir. O governador é um homem
instruído, como não, mas o juiz... (McCARTHY, 2009, p. 132)

Logo no princípio da descrição, o juiz é associado a uma imagem popularizada pelo
Romantismo: a de que o diabo está relacionado à música. Segundo Jeffrey Russell (1986),
a correspondência pode estar associada tanto ao emprego da desarmonia por compositores
românticos com o intuito de expressar as variações das experiências emocionais, quanto à
presença do diabo na literatura que inspirava os músicos da época, tendo como ponto alto o
Fausto, de Goethe (no qual o diabo é associado à razão), e a obra de Milton (na qual o diabo é
humanizado enquanto herói). A matriz a que o Holden está ligado, portanto, é a mesma que
produziu Mefistófeles – uma tradição que tem o diabo como símbolo de liberdade, rebelião,
autoestima, ambiguidade e grandeza, como afirma Carlos Roberto Nogueira em O diabo no
imaginário cristão:
O Romantismo transformará Satã no símbolo do espírito livre, da vida alegre, não contra
uma lei moral, mas segundo uma lei natural, contrária à aversão por este mundo pregada pela
Igreja. Satanás significa liberdade, progresso, ciência, vida. Tornar-se-á moda a identificação
com o Demônio, assim como procurar refletir no semblante o olhar, o riso, a zombaria
impressos nas feições tradicionais do Diabo. [...] A visão do demoníaco como o problema
do mal, une-se ao problema do conhecimento e a vontade de dominar as forças da natureza.
(NOGUEIRA, 2002, p. 104-105)
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A recordação do relato feito por Tobin está assinalada por uma formação religiosa,
enquadrando Holden na tradição teológica, que, segundo Jéromê Baschet (2006), pensava os
demônios como seres de grande potência intelectual e capazes de se deslocar facilmente. O
juízo de valor do ex-padre fica ainda mais evidente quando se observa a escolha dos termos
desqualificativos empregados para caracterizar o juiz (como “tinhoso” e “alma de fuligem”). Mas
o ponto alto do seu argumento é a descrição do encontro com o juiz:
Então mais ou menos no meridiano daquele dia topamos com o juiz sentado na sua pedra
naquela vastidão, sozinho da silva. Sim senhor, e que pedras que nada, aquela era a única.
[...] E lá estava [...], sorrindo quando a gente chegou perto. Como se estivesse à espera. [...]
Era como se... Não dava pra imaginar de onde tinha saído. [...] Davy queria era deixar ele
ali mesmo. Não foi com a cara da vossa excelência e não vai até hoje. Glanton só examinava
o outro. [...] Era trabalho do cão tentar quando muito adivinhar o que estava pensando
daquela figura ali naquele lugar. Quanto a mim não sei até hoje. Eles têm uma ligação
secreta. Alguma aliança maligna. (McCARTHY, 2009, p. 134)

O momento em que o grupo avista o juiz é ao meio-dia, no “meridiano”. Na cultura
popular, os horários apropriados para se encontrar o demônio são as “horas abertas”, (meio-dia,
meia-noite, crepúsculo etc.), ocasiões que são satisfatórias para realização de pactos. Segundo
Jeffrey Russell (1995), elas representam uma crença medieval de que os demônios viviam no
submundo ou no ar e podiam escapar durante a divisão feita pelos astros, informação que ajuda
a compreender porque os pactos podem ser feitos em encruzilhadas, que são pontos de divisão
entre linhas. A crença sobre o meridiano está presente no Salmo 91:5-6 e, segundo Câmara
Cascudo (2002), também na concepção de que Jesus teria morrido ao meio-dia e que seria esse
o horário em que Adão pecou.
A sugestão do pacto é produzida pelas expressões “ligação secreta” e “aliança maligna”,
(no original secret commerce e terrible covenant), no qual as duas últimas palavras de cada expressão
adquirem conotações comerciais. A primeira delas pode significar negócio e a segunda contrato,
um remissão, de início, antissemita, que associava o sucesso financeiro dos judeus à negação
do cristianismo e à realização de pacto diabólicos. Segundo Jeffrey Russell (1995), contudo,
o pacto só poderia ser realizado se quem o pretendesse estivesse de fato disposto a entregar a
alma, caso contrário o demônio não apareceria. A situação do bando quando encontra o juiz
parece bem favorável a essa especulação.
Continuando suas conotações religiosas, Tobin menciona que “Dois homens tinham
desertado no meio da noite e com isso eram doze de nós e com o juiz treze” (idem, p. 136). A
princípio, o número treze poderia indicar uma conjunção funesta, mas a frase possibilita outra
relação, como a de Cristo e os doze apóstolos, o que explicaria o motivo de Tobin ter empregado
a expressão “discípulos de um novo credo” em determinada passagem do relato, parodiando o
evangelho, que junto com o pacto complementam o sentido do discurso semi-religioso do juiz.
Os motivos que sugerem que o Holden é um ser sobrenatural se repetem.
O ex-padre segue sua história descrevendo o terreno vulcânico para o qual o juiz conduz
o bando na intenção de concluir a fabricação da pólvora. Para Tobin, os vulcões cospem o fogo
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do interior da terra na qual fica o inferno. Segundo Jeffrey Russell (1995), para os germânicos, a
ideia de que o inferno ficava no interior da terra permanece associada à deusa Hel, termo que dá
origem a hell, vocábulo em inglês para inferno, que é etimologicamente relacionado à buracos
(holes) e cavernas, do germânico Hölle, Hohle. O que Tobin expressa é um imaginário pagão e
cristão compactado pela teologia medieval.
Levados ao topo do vulcão, o ex-padre conta que o juiz ri do estado do bando enquanto
os homens mijam na mistura dos ingredientes coletados e purificados com bases nas anotações
do Holden: enxofre retirado das bordas caldeira do vulcão, salitre feito do guano de morcegos
e carvão de amieiro moído. As associações bíblicas se enriquecem quando o juiz é comparado a
um “um maldito padeiro negro [...], “rindo o tempo todo e sovando a massa enorme em uma
pasta negra asquerosa, o pão do demônio pelo cheiro fétido daquilo” (idem, p. 141).
A cena remete à passagem evangélica na qual Jesus é denominado o pão da vida,
parodiada aqui como um pão da morte, já que tem como resultado a pólvora. Essa associação
intensifica a relação entre o número de homens no bando e o de apóstolos, que recebe outro
acréscimo quando Tobin conta que o juiz distribuía a pólvora para os homens de “um por um,
passando num círculo por ele como numa comunhão” (idem, p.140).
É importante observar a relação criada pelo padre, pois a pólvora distribuída ao grupo é
um paralelo do pão na cena da última ceia. Percebe-se que, se o pão representa o corpo de cristo,
a pólvora representa o corpo da guerra. A distribuição da pólvora realizada por Holden indica
que esse elemento serve de amálgama à nação americana representada pelo bando. O paralelo
deve ser destacado porque a Eucaristia é um dos principais sacramentos do Cristianismo. Mais
do que isso, segundo Mircea Eliade, ela “recorda os ágapes cultuais praticados na Antiguidade
mediterrâneas, especialmente as religiões dos mistérios”, que tinham como objetivo “a salvação
dos participantes, em virtude da comunhão com uma divindade” (ELIADE, 1999a, p. 401).
No romance, a guerra encarna essa divindade, tendo Holden como mensageiro, e a cena da
distribuição da pólvora como uma Imitatio Christi invertida. O relato do padre demonstra ser
uma versão anômala de crenças medievais com elementos do evangelho.
Outros aspectos reforçam as descrições do padre, como o próprio nome do juiz:
Holden. A palavra vem do inglês médio e é a forma anterior de hold. O termo era usado no
sentido de agarrar, prender, controlar3 e sonoramente não é tão distante de hole4 (buraco),
que está ligado à hell. Poderíamos dizer que um buraco também pode prender, permitindo
construir uma associação semântica que indica a condição sobrenatural do juiz. O nome do juiz
também pode estar relacionado a Odin ou Wotan5, deus da guerra e da morte para os germanos.
A proximidade sonora dos nomes pode ajudar a entender a importância da guerra para Holden,
que a trata com um caráter de ritual, uma experiência religiosa que integra o bando a um corpo
místico, espelhado na distribuição da pólvora descrita por Tobin.
3 Para etimologia dos termos em inglês, consultou-se a obra Origins: a short etymological dictionary of modern english, de Eric Partridge.
4 Foneticamente Holden [ˈhoʊldən] e hole [hoʊl] se assemelham.
5 Foneticamente a pronúncia de Holden [ˈhoʊldən] e Odin [ˈoʊdən] possuem proximidade significativa, até mesmo na tonicidade.
Essa semelhança ocorre no inglês americano, que é justamente a língua do autor do romance. Deve-se destacar que o significado do
nome Odin é tempestuoso, feroz, violento.

132

[revista Desenredos - ISSN 2175-3903- ano XI - número 31 - Teresina - PI - outubro 2019]

De acordo com Eliade (1999a), o nome desse deus significa furor e faz referência
a conduta dos jovens guerreiros, que eram tomados por acessos de fúria. Deve-se ressaltar
que Odin era um deus ambíguo que tanto preservava quanto tornava vulnerável seus maiores
protegidos, tornando mais claro certas omissões de Holden para com o bando. Odin era também
o deus da sabedoria e das ciências ocultas, uma qualidade que pode ser vista no juiz ao fazer
pólvora sem ter de onde extrair muitas informações.
Ao lado disso, temos um reforço constituído a partir de um dos termos que encabeçam
o capítulo X: katabasis. Segundo R. M. Rosado Fernandes (1993), a palavra de origem grega
pode tanto se referir a um exercício militar de retirada quanto à ação mitológica de descer
ao submundo. O primeiro termo foi usado por Xenofonte para tratar dos “dez mil”, soldados
contratados por Ciro, mas somente o segundo sentindo tornou-se consagrado, alcançado status
através da literatura em cenas representadas por Odisseu, Hércules, Orfeu, Eneias, Menipo,
Dante etc. Conforme Eliade (1999a) a katabasis ocorre em várias culturas. No ocidente, se
consagrou aquela em que heróis descem ao submundo numa morte simbólica, buscando uma
divindade e realizando uma tarefa em troca de um benefício importante. Acrescente-se que
Odin era o deus das iniciações, nas quais está presente a imagem da katabasis. Até o batismo
cristão é uma forma de iniciação, com sua imersão nas águas, retomando a imagem da morte
momentânea. O uso das imagens do evangelho por Tobin toca num ponto sensível, direcionado
ao tema da iniciação.
Essas remissões construídas por McCarthy se desenvolvem pela ambiguidade, algo
essencial para que o juiz sintetize dimensões diferentes da cultura americana. A demonização
de Holden por Tobin é uma reação da visão cristã de mundo, que vê na ascensão racionalista
um perigo à sua posição já em declínio. Uma razão evidente para isso é a opinião emitida pelo
juiz de que a guerra seria uma forma de elevar o homem à condição divina, já que a luta pela
sobrevivência e a seleção do que persiste é a forma real do destino.
Tobin vê no argumento de Holden uma negação dos princípios cristãos desenvolvidos nos
evangelhos, princípios estes que se transformaram em normas sociais, como a solidariedade com
os mais necessitados – um critério elementar para recuperação social e espiritual do indivíduo.
Holden descarta totalmente esse critério ao defender suas posições épicas evolucionistas.
Holden argumenta em favor da estruturação do sacrifício como um fator fundante
da ordem, por isso a guerra (que assume um caráter seletivo) é tão importante dentro desse
contexto. O discurso de Holden segue uma corrente contrária à visão cristã, que tem o sacrifício
de Cristo como um desmascaramento da violência contínua, que seria incapaz de resolver as
tensões sociais. Segundo René Girard, em Evolução e conversão (2011), o abandono do sacrifício
é um aprimoramento da ordem cultural, que afasta a circularidade da violência, a qual recorda
o estado animal. Por si, o sacrifício já seria um avanço cultural de socialização, por centralizar
a violência em um bode expiatório, contudo, permaneceu insatisfatório ao dar continuidade
à agressividade. Ao defender o desejo e a força, Holden se apropria do sacrifício como um
recurso necessário a construção de uma sociedade mais apta.
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Entretanto não é apenas o ex-padre que faz de Holden uma figura sobrenatural.
Também o narrador desenvolve conotações que assinalam a natureza insólita do juiz. O narrador
afirma que ele tem “suínos olhinhos sem cílios” (idem, p. 324), que seu “rosto era sereno e
estranhamente infantil” (idem, p. 12), que mesmo vários anos após o fim do bando, quando o
kid já com 48 anos encontra Holden em um bar, sentado “no meio [de uma] chusma variegada
[...] e parecia pouco ou nada mudado em todos aqueles anos” (idem, p. 340).
Essas informações recordam o imaginário medieval sobre o diabo. A associação entre o
porco e o demônio tem mais de uma fonte. A mais evidente é a cena evangélica em que Cristo
expulsa os demônios de um gadareno e os lança em uma manada de porcos. A outra deriva dos
hábitos alimentares da cultura judaica, que considera o porco um animal impuro pela imundície,
luxúria, gula, teimosia e voracidade. Holden é comparado a um porco por conta da semelhança
entre seus olhos e por não ter pelos, uma característica do porco doméstico. O personagem
também tem a pele rosada pelo sol, já que é muito branco, lembrando de fato um porco, além
de possuir uma luxúria incomum por crianças, conspurcando-as com seu “espírito de porco”.
Uma outro aspecto a ser observado é o fato de não ser possível detectar textualmente
a especificidade jurídica relacionada ao Holden. O kid aborda a questão após o relato de Tobin,
porém, obtém como resposta a sentença que o “homem tem orelha de raposa”, um outro
animal que, por sua astúcia, é associado ao diabo. A raposa encarna o papel de trickster, que,
segundo Lévi-Strauss (2004), é um tipo de divindade relacionada ao demiurgo que, geralmente,
manipula os homens fingido ser o criador e doador da cultura. É importante observar que
Holden mais levanta dúvidas e acusações do que julga opiniões diversas em debate. Seguindo
as observações de Jeffrey Russell (1995), pode-se associar a figura do juiz à representação do
diabo em pleitos judiciais das composições literárias do teatro medieval. Nelas, o diabo faz o
papel de promotor, acusando as almas pecadoras, dando sequência a tradição do livro de Jó, no
qual Satã significa “acusador”, “opositor”. O termo passa para o grego como diabolôs, “aquele
que separa”, contrário de símbolo, que seria aquilo “que reúne”. As representações medievais
apresentavam assim um julgamento da raça humana, o que Holden tenta desenvolver de forma
secularizada. A vontade e o desejo humano são elementos que os cristãos condenam como
pecado, mas a que o juiz demonstra ser favorável.
Além disso, como o diabo, Holden tem adoração por destruir aquilo que é inocente,
como crianças ou animais. Exemplos disso podem ser observados nas cenas nas quais ele
assassina crianças sem motivo algum e, em outro momento, quando compra dois filhotes de
cachorro apenas para lançá-los nas águas e ver alguns homens do bando fazendo mira para matar
os animais. Como o diabo, Holden é um mentiroso, declarado logo ao início do romance. E
mesmo que use argumentos racionalistas como justificativa para estar “além do bem e do mal”,
ele segue se contradizendo.
Outro elemento que aproxima Holden do demônio é o riso, uma associação realizada
pela tradição cristã. Segundo Georges Minois (2003), um deus perfeito não teria porque rir e,
por viver em um paraíso, sua criação também não encontraria razões semelhantes. O riso é uma
forma de satisfação que ocorre quando há carência, mas a criação só a conhece após a queda,
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a qual é intermediada pelo demônio. O riso então se associa à decadência e adquire um teor
de compensação que ajuda a suportar a angústia do estado mundano. Isso faz do cristianismo
uma religião que exige seriedade dos seus fiéis, razão pela qual rir em uma igreja constitui uma
ofensa.
Na Bíblia, o primeiro riso surge somente após muitas desgraças. Acontece depois da
aliança estabelecida entre Deus e Abraão, o fundador da nação hebraica. A razão do riso é supor
que um casal de velhos poderiam ter filhos, motivo que leva Sara a ser repreendida e o seu
rebento receber o nome de Isaac, que significa “ele rirá”. Contudo, a repreensão contra o riso
é mais grave no novo testamento, do qual partirá a estória de que Jesus nunca sorriu, por ser
ele constantemente escarnecido pelos descrentes, o que fará do riso um sinal dos ímpios e
sacrílegos e futuramente dos demônios6.
Em Meridiano de sangue o riso não é uma atitude tão frequente, mas os registros de rir
ou sorrir por parte do juiz chegam a 39 entradas, isto é, ele é a personagem que mais expressa
a sensação de escárnio, rindo ou sorrindo enquanto percebe a superioridade de seu argumento
ou ação, provocando dúvidas no grupo. Outros membros também riem, mas o ex-padre não
faz isso nenhuma vez. A ligação entre o riso, o demoníaco e as concepções de Tobin seguem
uma tendência apontada por Georges Minois (2003). Segundo ele, os primeiros pais da Igreja
intensificaram a perseguição contra o riso e o ligaram ao prazer carnal, visto que uma das ações
do demônio é provocar o riso, a zombaria e a calúnia. Esta última é uma das primeiras ações do
juiz no romance. Ele provoca o riso nos agressores de um reverendo após declarar que nunca
tinha visto o homem que acusou falsamente.
Os motivos que apontam Holden como diabólico são diversos. Uma das últimas
remissões antes dele assassinar o protagonista são diálogos em que fica evidente a relação entre
a violência e o sagrado. Em determinado momento, o kid chega a negar esse vínculo, numa sutil
recordação da tentação de Cristo. Depois do bando ser massacrado e alguns escaparem para o
deserto, o kid consegue três oportunidades de matar o juiz, mas desiste disso, sendo acusado de
ter “um lugar com defeito no tecido do [...] coração”. Após esse fato, ele encontra o juiz e ouve
dele esta acusação:
Você se ofereceu [...] para tomar parte numa obra. Mas serviu de testemunha contra si
mesmo. Levou a julgamento seus próprios atos. Pôs as próprias suposições na frente dos
julgamentos da história e rompeu com o corpo com o qual se comprometera a tomar parte
e envenenou esse corpo em toda sua empresa. Escuta aqui, homem. Lá no deserto foi a você
6 Essa apresentação expõe uma visão tradicional sobre o riso, diversa da demonstrada por Mikhail Bakhtin (1993) em A cultura
popular na Idade média e no Renascimento, no qual interpretou o riso da Idade Média como uma forma de expressão da cultura popular.
Segundo Bakhtin, o riso seria capaz de desestabilizar a hierarquia dos valores canônicos, promovendo assim uma versão particular do
sistema oficial de uma comunidade. Próximo da visão de Bakhtin, mas não centrada no medieval, Henri Bergson (2007), em O riso,
sugeriu que o rir seria um ato propriamente humano, a qual caberia uma função social visível no princípio cômico da instabilidade dos
atos mecânicos e emocionais. O riso surgiria da insensibilidade diante do rompimento de atos habituais ou mecânicos, sendo assim
um ato intelectual de distanciamento que permite ao homem pensar em sua condição social e existencial, ponto que se aproxima
de Bakhtin. Em Meridiano de sangue, o riso de Holden é mais uma exposição das presas, numa referência à voracidade da sua figura
assemelhada ao diabo, algo diverso do que poderia ser explorado seguindo teses sobre o riso e o cômico, como as de Bakhtin ou de
Bergson.
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que falei, a você e a mais ninguém, e você me fez ouvidos moucos. Se a guerra não é sagrada o homem
nada é além de barro burlesco. (McCARTHY, 2009, p. 321) [grifo nosso]

O juiz sustenta que o protagonista rejeitou os preceitos da violência e indica isso
associando o bando à imagem de igreja, o “corpo” do qual Holden parece ser a cabeça, um
Cristo às avessas. Sua paródia inclui tratar o mito da criatura pelo escárnio, fazendo do homem
um bufão que muda de condição quando deixa de reconhecer a violência como crime e passa a
percebê-la enquanto sagrado. Ao sacralizar a guerra (o que inclui o assassinato), Holden faz com
que as mortes realizadas pelo bando transformem-se, ao invés de atos de barbárie, em sacrifícios
que aglutinam os mercenários em um grupo social, racionalizando a violência em um sistema
de organização.
Holden parece ter também uma visão circular da história, a que de algum modo pode
se conciliar a visão darwinista da luta pela sobrevivência. A visão circular da história é comum
em muitas culturas pagãs. Para elas, os rituais e os sacrifícios são formas de reinaugurar o
tempo e catalisar as tensões da comunidade. O juiz defende um modelo de vida que se alcança
através do sacrifício e, então, o vazio se preenche no lugar da incompletude do desejo. Um vazio
simbolizado pelos deuses em suas criptas, negados, ao se negar a guerra e a virtude de exercê-la,
a transcendência através da violência.
Deve-se destacar que, os três aspectos aqui analisados (o cientista, o pensador e o
demônio) constituem a ancoragem para os dados históricos reduzidos através da personagem
Holden, que é a figura mais complexa da narrativa, de modo que nenhuma outra possui a
profundidade a ela atribuída. O processo de redução estrutural operado por Cormac McCarthy
em Meridiano de sangue abrange um importante fenômeno histórico dos Estados Unidos: a
instrumentalização da razão, que aparece materializada na figura de um personagem que gere
a visão arcaica do sacrifício com vista a promover a defesa da violência e da guerra. A título
de exemplo, basta mencionar que na obra de Howard Zinn (1994) sobre a história do país, a
palavra guerra aparece mais de setecentas vezes, demonstrando a importância do conflito para
as diretrizes ideológicas da nação americana.
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artigo acadêmico

A CRÍTICA LITERÁRIA
E A FORMAÇÃO DE LEITORES
NA CONTEMPORANEIDADE
Herasmo Braga1

RESUMO
O presente texto versa sobre as contribuições da crítica literária contemporânea na formação de leitores
produtivos. Entende-se por leitores produtivos aqueles que possam utilizar o conhecimento adquirido para
uma formação qualitativa independente de ser do meio universitário ou não. Em que as produções literárias
sejam vistas como trocas de experiências e instrumento de interação. Convidamos para os diálogos acerca destas
questões João Cezar de Castro Rocha, Edmundo Wilson e Leyla Perrone-Moisés.
Palavras-chave: Crítica Literária – Formação de Leitores - Leitura
ABSTRACT
This text deals with the contributions of contemporary literary criticism in the formation of productive readers.
Productive readers are those who can use the knowledge acquired for qualitative training regardless of whether
they are from the university or not. In which literary productions are seen as exchanges of experiences and
instruments of interaction. We invite to the dialogues about these issues João Cezar de Castro Rocha, Edmundo
Wilson and Leyla Perrone-Moses.
Keywords: Literary Criticism - Reader Formation - Reading

I
Alguns motes para desenvolvimento de textos são bastante conhecidos e expressam
mais que um lugar comum nas produções escritas. Para ilustrar, podemos, por exemplo,
escrever sobre a falta de assunto, dizer que cada vez lemos menos, que o mundo está acelerado
e, portanto, não temos mais tempo para nada, entre outros. No tocante ao universo literário,
temos a interminável crise da literatura, que a produção literária contemporânea é péssima, por
conseguinte, não temos maiores obras escritas no presente, e por aí vai. Diante destas verdades
acríticas, de generalizações e de superficialidades, pretendemos analisar a contribuição, ou não,
da crítica literária contemporânea na formação de leitores.
1 Professor Adjunto II da Universidade Estadual do Piauí, Professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade
Federal do Piauí, líder do grupo de pesquisa NENIN (Núcleo de Estudos em Neorregionalismo, Imaginário e Narratividade) e autor
do livro Neorregionalismo Brasileiro: análise de uma nova tendência da Literatura Brasileira.
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Umberto Eco, em algumas das suas conhecidas entrevistas, dizia, em relação às novas
tecnologias, que elas iriam tornar os sujeitos inteligentes cada vez mais inteligentes, enquanto
os ineptos, cada vez mais ineptos. A partir dessa fala sincera de Eco, ainda que exagerada,
levantamos a seguinte questão: especificamente a leitura, no âmbito da literatura, os novos
suportes ampliam as possibilidades e acessos aos grandes textos ou, de certo modo, acabam
contribuindo para a extinção da leitura, da tradição literária e das ficcionais contemporâneas?
É inegável que o acesso aos textos da tradição literária e das produções contemporâneas
é cada vez maior. Notório também o fato de que os leitores estão ficando mais escassos ou
superficiais e, nesse sentido, quando se deparam com obras que exigem um pouco mais, o
abandono da leitura é quase certo, e isso decorre sem qualquer temeridade ou mal-estar.
Reconhecemos que essas questões são complexas e requerem profundo diálogo para se poder
esmiuçar algumas possibilidades interpretativas sobre elas, todavia, alertamos que o nosso
propósito no momento está mais voltado para a questão da crítica enquanto instrumento de
formação e preparação de leitores, especialmente, de leitores produtivos.
II
Inicialmente, o que podemos mencionar, sem riscos, é que a chance do contato não
valida a ação de leitura, os excessos disponibilizados, a fragilidade dos leitores diante dos novos
desafios da tradição e da contemporaneidade, a falta de conhecimento razoável para poder se
situacionalizar em determinadas leituras, tudo isso leva a uma precária formação e de dificuldades
na ampliação de leitores. Então, como a crítica literária poderia contribuir na tentativa de suprir
essa caminhada sem tantas orientações?
Dado importante do nosso presente consiste em sermos muito mais narcisistas e
individualistas do que em qualquer outro momento histórico. Sendo assim, diante de tantas
chamadas para tantas coisas, lançamo-nos ao menor esforço em tudo e almejamos o maior
reconhecimento possível. Assim, não pretendemos exercer longos anos de estudos e renúncias
para conquistarmos um status de intelectual. Basta a base de qualquer coisa para nos sentirmos
diferenciados e, dessa maneira, querermos ser vistos. Isso tanto no espaço acadêmico como no
social. O crítico João Cezar de Castro Rocha, quando se refere ao meio universitário, utiliza-se
de uma expressão, a nosso ver, adequada a essa situação corriqueira: muitos querem ser vistos
como intelectuais e, no máximo, o que conseguem ser são funcionários públicos de vocabulário
especializado. Com efeito, no meio acadêmico, temos essa evidência, e no meio social, mais
ainda.
Ao longo do tempo, vimos muitos se envolverem com a literatura guiados pela vaidade
e “mistérios” que incidem sobre as expressões: escritores, poetas, contistas e críticos literários.
Todavia, o desconhecimento da literatura já atua desde a sua não formação como leitor. Esse
apedeutismo se torna nítido nos textos insossos, fruto de achismos e impressões, dos quais
qualquer sujeito com o mínimo de racionalidade ou percepção teria acerca da vida e dos seus
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acontecimentos. Não é de hoje que reconhecemos a literatura atuando como um laboratório
de experiências de vidas, disponibilizado nas escrituras em prosa, em poesia. Também, que é
através da literatura que acontece com maior agudeza a formação das nossas subjetividades e o
alcance da alteridade.
A única questão, porém, é que diante de todas essas assertivas, tudo isso só será atingido
pela vivência constante com a leitura dos textos literários, algo cada vez mais distante da prática
do cotidiano dos sujeitos. Alguns podem até ter, por determinado momento, impulso ou certa
manutenção, que ao longo dos anos poderá ficar rarefeito. Chega a ser ilógico, pois, se não
temos leitores, como haveremos de ter autores? Destacamos isso associando o mesmo indivíduo
que mal lê, como, então, pode escrever algo significativo?
Para exemplificar o tamanho do problema, propomos uma rápida passagem por onde
essas dificuldades de leitura, de formação de leitores, não deveriam ocorrer, pois seria até
incompatível com a própria existência institucional e social: os cursos de Letras. Quem convive
nesse ambiente sabe, sem maiores esforços, como os discentes são relativamente distantes das
leituras. Para não corrermos o risco de fazer análises apenas da nossa localidade, tomemos mais
uma vez o posicionamento do crítico e também professor João Cezar de Castro Rocha em Por
uma esquizofrenia produtiva (Da prática à leitura): “[...] os cursos de Letras é que abdicaram da
tarefa mais importante: mostrar que a poesia, a literatura é uma autêntica experiência, tanto
linguística quanto existencial (2008, p. 28)”. Essa realidade é quase generalizada.
Na graduação, os alunos focam muito mais em se associar e defender teorias (a mais
modista), do que primeiro mergulhar nas páginas ficcionais para delas construírem ideias e
percepções, que possivelmente iriam contribuir até mesmo na ampliação de discussão teórica.
Isso corrobora inclusive o complemento do pensamento de Rocha (2008) sobre essas questões,
quando nos indica: “(...) pensar uma história da literatura a partir da singularidade de cada texto
(2008, p. 28)”. Interessante nesta óptica é que o óbvio acaba se constituindo um desafio.
III
Jean Paul Sartre, em Qu’est-ce que la littérature?2, nos traz uma questão interessante e
bastante conhecida. Descreve-nos ele:
Rappelons-nous que l’ homme qui lit se dépouille en quelque sorte de sa personalité
empirique, échappe à sés ressentiments, à sés peurs, à ses convoitises pour se mettre au plus
haut de sa liberté: cette liberté prend l’ouvage littéraire pour fin absolue et, à travers lui
l’humanité: elle se constitue en exigence inconditionné par rapport à elle-même, à l’auteur
et aux lecteurs possibles. [....]3
2 O que é a literatura?
3 Lembremo-nos de que o homem que, de alguma forma, despreza sua personalidade empírica, escapa de seus sentimentos de
ressentimento, de seus medos, de seus desejos de se colocar no auge de sua liberdade: essa liberdade leva o trabalho literário a um
fim absoluto e, através dele humanidade: ele se constitui em exigência incondicionada em relação a si mesmo, ao autor e aos possíveis
leitores.
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Portanto, essa liberdade conquistada com o ato da leitura e, no caso, literária, que nos
torna mais humanos, como destaca Sartre, deveria ser um dos maiores princípios e motivações
para adentrarmos cada vez mais no mundo da leitura, e o que viria depois de todo esse
aprofundamento seria bem mais bônus do que qualquer outro ônus que teríamos na jornada.
Soma-se a isso o fato não retórico ou só jogo de efeito das produções literárias serem trocas de
experiências, pois muito que apreendemos do mundo vem do diálogo e, portanto, da interação.
Sendo assim, nas escrituras, as experiências de vida, de leitura, de contexto, de situações, estão
presentes em cada linha, e nesta importante troca é que alcançamos sempre um patamar maior
diante da vida e do que poderemos reter dela.
Edmund Wilson, outro grande crítico literário e que também aproxima a literatura
da vida, ao analisar Yeates, em Castelo de Axel (estudos sobre a literatura imaginativa de 1870 a
1930), e mencionar os escritores e poetas fin de siècle, como Mallarmé e Walter Pater, apresenta
essa importante questão:
[...] Pater afirma que a experiência nos dá, “não a verdade dos princípios eternos,
estabelecidos de uma vez por todas, mas uma infinidade de finas gradações e condições
sutilmente concatenadas, alterando-se intrincadamente à medida que nós próprios
mudamos” (2004, p. 56).

Essa posição dinâmica e heraclítea se acentua quando os diálogos com as grandes leituras
nos são próximos e cotidianos. Tomando as acepções de Sartre e Wilson, podemos propor
que independente das leituras ou não, o homem está em constante mudança, todavia, quando
estamos associados às grandes leituras, esses diálogos nos qualificam não só do ponto de vista
intelectual, mas sobretudo humano e de degustação, com mais sabor diante da vida, pois elas
nos oferecem algo fundamental para nos elevar o espírito: os experimentos necessários para o
despertar, corrigir, aprender e viver.
É conhecido o desprezo de Paul Valéry pelo leitor comum, como destaca Edmund
Wilson: “Paul Valéry despreza inteiramente o gosto e a inteligência do leitor comum: em vez de
consentir-lhe uma fácil vitória, ufana-se de ultrapassá-lo completamente (2004, p. 106)”. Essa
posição de Valéry não se justifica, por tomá-la como uma atitude arrogante, inútil e desprezível.
Por trás disso, pretendia que o leitor encarasse os desafios das grandes obras com motivação e
não apenas fazer uma rápida assimilação interpretativa de obras que pouco ou nada contribuiriam
para a sua formação intelectual.
Essa mesma postura também é destacada por Wilson ao analisar as “intenções” que
Proust e Joyce teriam com os leitores. Diz-nos ele:
Como Proust, Joyce tem pouco respeito pela capacidade de atenção do leitor: sente-se,
outrossim, no seu caso, tanto quanto no de Proust, que as longueurs que nos aniquilam,
as combinações mecânicas de elementos que não chegam a amalgamar-se são, em parte,
resultado do esforço de uma mente extraordinariamente vigorosa de compensar, pela
acumulação de coisas, sua incapacidade de movimentá-las (2004, p. 216).
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Superar os desafios desses questionamentos em relação à qualidade de leitura deve
servir, como de fato esperam Valéry, Proust e Joyce, além de estímulos, para atentarmos para
a devida valoração da linguagem, pois, devido à maneira como esses poetas e prosadores por
excelência encaram o uso da linguagem, é de se esperar as nossas atitudes próximas em relação
a ela, do contrário, de que valeria tanta dedicação, tanta renúncia?
Com efeito, é a partir dessa ação minoritária hoje que devemos agir, a começar de nós e
também dos nossos usos enquanto leitores e críticos. É nesse diálogo em que nos amadurecemos
diante da vida e nos suprimimos de aprendizagens necessárias, para que possamos experienciar
a vida constantemente. Com essa atitude benéfica a nós mesmos, ainda teríamos a sintonização
com os grandes pensamentos ao longo da nossa trajetória nos séculos. Shelley observa essas
mesmas inquietações, ao asseverar que:
Existe, para cada homem, alguma cena, alguma aventura, algum quadro, que é a imagem de
sua vida secreta, pois a sabedoria fala primeiro por imagens e [...] por tal imagem, contanto
que ele medite sobre ela durante toda sua vida; contanto que conduza sua própria alma,
desvencilhada de circunstâncias inexpressivas e do fluxo e refluxo do mundo, até aquela
distante morada, onde os deuses imortais aguardam todas as almas que se tornaram simples
como chamas e cujos corpos se tornaram serenos como uma lâmpada de ágata (Shelley apud
Wilson, 2004, p. 65).

O homem não é formado apenas por palavras, as palavras não são apenas sons, o
homem e as palavras são formados e atuam também pelas imagens. Ler as imagens requer
do homem muito mais do que apenas o seu campo de visão. Ler as palavras, ler o mundo,
ler as imagens, exige-se mais do sujeito, pois os símbolos não são apenas aparentes, as suas
interpretações são mais articuladas, dialogadas e interagem simultaneamente com muitos
outros tipos de conhecimento. Todavia, o primeiro passo para se amadurecer no processo de
compreensão das imagens, de entendimento dos símbolos, um dos caminhos é pela leitura da
palavra e dos seus entendimentos. Conhecer os traçados formulados sócio-histórico-cultural da
humanidade, que ao contrário do que inocentemente se propaga, não são só discursos e menos
ainda meras invenções para atender linhas dominadoras. Ao longo da história da humanidade,
ao encaminhar-se no conhecimento das palavras, ao compreender as imagens e ler os símbolos,
os homens efetivam o seu maior poder, que é o comunicativo, e nisso resultará em enormes
descobertas, como a de si mesmo.
Castro Rocha retorna para o nosso diálogo quando diz que “O leitor é um sujeito que
assimila um outro modo de ser, transformando-se no processo de assimilação, ampliando assim
seu horizonte existencial” (2015, p. 41). Essa constituição de alteridades em que o leitor forma
o indivíduo auxilia na compreensão das imagens, do mundo, das pessoas e, no caso dos textos
ficcionais, completa-nos Castro Rocha: “A leitura de textos literários é o meio privilegiado para
recuperar ritmos mais lentos de cognição, pois sua própria materialidade exige uma pausa em
meio à vertigem do cotidiano globalizado” (2015, p. 43). Essa desaceleração nos retira também
do automatismo do cotidiano em que as horas, dias, semanas e meses se passam sob a nossa
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desatenção do olhar, com a nossa ausência da experimentação de vivências a nós apresentadas e
não degustadas.
Tomemos também o crítico Edmund Wilson para reforçar a tese da relevância da
leitura literária para a formação do sujeito, que oferece a ele condições de se diferenciar
qualitativamente em um mundo repleto de superficialidades. Lê-se:
[...] é impossível dizer que certa espécie de obra literária sugere, enquanto outra prova
ou enuncia. Toda obra literária, para atender ao seu propósito, deverá suscitar no leitor
todo um complexo daquilo que estamos habituados a chamar de pensamentos, emoções
e sensações – um estado de consciência, um estado mental; sua eficácia depende de uma
teia de associações tão intrincada e, em última análise, tão misteriosa quanto nossa própria
mente e corpo (2004, p. 242).

Nesse sentido, percebemos que as obras literárias têm diante de si um propósito
mínimo, que é o de despertar pensamentos, emoções e sensações nos indivíduos, ampliar os
seus horizontes de percepção, como mencionamos anteriormente. Todavia, para essa valoração
acontecer, é preciso termos incentivadores que nos levem à literatura, porém, para que o
entrave para essa condução seja adequado, espera-se o mínimo de preparo dos seus agentes,
como críticos e professores e, infelizmente, nesse ponto consiste o nosso gargalo.
IV
Volta e meia nos deparamos com discussões anunciadoras e ratificadoras da perda de
certa centralidade que a literatura teve no debate público e nos movimentos formativos dos
cidadãos. Para ilustrar, tomemos, por exemplo, a obra A ascensão do romance (2010), de Ian
Watt, na qual apresenta o papel fundamental do gênero romance como incentivador na criação
de leitores, isto é, o gênero despertava o interesse nas pessoas para ser lido, e como muitos
não tinham essa habilidade, principalmente nas camadas mais pobres, buscaram-se formas de
instruções em escolas e outras instituições onde pudessem aprender a ler. Com isso, o número
de cidadãos leitores na Inglaterra crescia como nunca, na segunda metade do século XVIII e
durante o XIX. Nessa ênfase ao romance, Watt refere que:
A maioria das bibliotecas circulantes continha todo tipo de literatura, porém o romance
constituía a principal atração e sem dúvida foi o gênero que mais contribuiu para ampliar
o público leitor de ficção ao longo do século. Foi também a forma literária que suscitou
o maior volume de comentários contemporâneos sobre a extensão da leitura às classes
inferiores (2010, p. 45).

Essas questões servem para ilustrar como as obras literárias de fato exerceram
importante contribuição social, e como mencionado, ao longo do tempo foram sendo deixadas
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de lado, perdendo esse compromisso mais coletivo e social. Os fatores para isso são diversos,
mas podemos apontar entre eles a nossa precariedade em importantes peças dessa engrenagem,
já referidos: professores e críticos literários.
Retomamos ao meio acadêmico/universitário em que temos o encontro dos dois.
Os alunos são apresentados a limitadas linhas teóricas e a elas doutrinados. Tomam uma obra
literária, nesses termos, como objeto para justificar a teoria dogmatizada. Sai da universidade
e leva para a sua atuação social esse repertório limitadíssimo do universo literário. O que
podemos esperar, em termos construtivos, de um indivíduo, na sua gestão educacional, dentro
de uma sala de aula da educação básica ou mesmo dentro de um cenário mais plural de um
jornalismo cultural? Praticamente, as perdas para todos serão bem maiores do que qualquer
bônus resultante da formação inicial precária.
Leyla Perrone-Moisés em Mutações da literatura no século XXI clareia um pouco em
relação a essa questão:
A qualidade da produção literária não depende da crítica. Esta apenas examina o que lhe é
oferecido pelos criadores. Entretanto, a qualidade dos leitores pode e deve ser levada pela
crítica, evitando, na medida do possível, que a grande força do mercado os leve a consumir
qualquer produto (2016, p. 64).

Portanto, o crítico deve funcionar ao mesmo tempo como uma espécie de filtro na
seleção qualitativa das obras, e como incentivador para a formação e qualificação dos leitores.
Sendo assim, o seu repertório deve ser vasto, além disso, precisa alcançar certa maturidade
enquanto leitor, para não utilizar de maneira ingênua ou até mesmo nociva, elementos subjetivos
de fragilidade analítica, baseados em critérios de gostos ou de aproximidade com os autores das
obras, ou até mesmo questões de mercado em que através de proventos eleva-se o nível de
elogios e recomendações de determinadas obras.
Esse pensamento parece ser o mais sensato, no entanto, hoje ele poderá ser desaprovado
e até mesmo criticado por estar, na visão de alguns “oprimidos” mal-informados, colocando em
evidência nesta seleção qualificadora do crítico, a manutenção do poder de um pequeno grupo,
ou a continuação da exclusão das obras dos menos favorecidos, ou então, todos têm as mesmas
qualidades e cabe a cada um escolher o que melhor lhe convir, e por aí vai. Porém, nesse tipo
de postura, perdemos todos, pois não ocorre uma democratização da cultura e sua expansão
em todos os meios, e sim, a banalização e a precarização da literatura e, consequentemente, dos
seus leitores.
É até óbvia a ideia de que antes da formação de um autor, de um crítico, de um professor,
ocorre a de um leitor que irá se acepilhar ao longo de toda a sua trajetória. Entretanto, na
prática, nos deparamos com sujeitos autores, críticos e professores, sem a mínima formação
enquanto leitores. Acreditam que com menos de meia dúzia de livros possam produzir literatura
qualificada com os acréscimos de originalidade e traços de genialidade. Da mesma maneira,
sabem selecionar devidamente e avaliar qualquer obra literária pelo seu autor, pela capa,
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pelo lugar e tema que a produção literária se refere, como também, sabem ensinar através da
desorientação, que segundo acreditam, formam a autonomia dos seus discentes.
Lucaks, em Teoria do romance (2000), nos diz: “O homem contemporâneo se assemelha
a uma abelha, voando contra uma janela de vidro, enxergando o mundo do outro lado, mas
incapaz da atravessá-lo”. Isso de fato indica-nos muito sobre o mundo labiríntico no qual nos
deparamos cotidianamente. Aqueles que gozam de um pouco melhor compreensão ajudam
os “perdidos e inquietos”. Percebemos assim a Literatura não como uma saída salvadora dos
dilemas que nos cercam, mas significativo campo a auxiliar e fazer com que possamos pelos
menos fissurar esse vidro da realidade que apenas vemos, e através dessas pequenas rachaduras
sentir minimamente um pouco deste mundo que nos é apresentado e não compreendido, e
muito menos vivido.
Todavia, necessitamos de sujeitos mais versados a nos causar algum despertar perceptivo
das possibilidades de experienciar este mundo contemporâneo. Esses experts nas leituras, em
tese, um deles deverá ser o crítico literário. Ao situar o crítico no século XIX, expõe-nos Iser
em O ato da leitura: “No século XIX, ele tinha a importante função de mediar entre a obra
e o público, à medida que interpretava o sentido da obra de arte para o seu público, como
orientação para a vida” (1996, p. 27). Essa mediação é algo inerente a todo sujeito experiente
em algo, deve proporcionar socialmente e intelectualmente, por exemplo, os que realizam
ainda pequenos passos devido aos mais diversos motivos.
Assim, é preciso situacionalizar esse crítico literário em sua importância no século
XIX. Nesse sentido, acrescenta Iser:
O crítico possuía no século XIX tal importância porque a literatura, enquanto peça central
da religião, da arte dessa época, prometia soluções que não podiam ser oferecidas pelos
sistemas religioso, sócio-político ou científico. Essa situação emprestava à literatura do
século XIX uma extraordinária significação histórica (1996, p. 28).

Então, quais os motivos para esta perda de centralidade histórica que a literatura e
o crítico perderam ao longo do tempo? Diversos são os motivos, mas destacamos a perda de
leitores e de qualidade do crítico. Hoje, os críticos literários estão mais articulados para funções
burocráticas dos meios universitários, i.e., para produção em série de artigos reprodutivos
que já mencionamos, e para as esferas mencionadas por Bourdieu do campo literário, em que
os fatores econômicos predominam sobre qualquer outra questão, seja de ordem estética ou
formativa.
V
Nas tentativas da não mea culpa por parte dos professores universitários e dos jornalistas
culturais, atribui-se a essa desqualificação a escassez de obras significativas nas últimas décadas.
Isso é mito que se tornou realidade e contém muitos adeptos. A modernidade trouxe mais
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desafios qualificadores aos leitores e, na contemporaneidade, isso não se perdeu. Há grandes
obras sendo produzidas, todavia, não há formação de grandes leitores para elas. De ordem
hegemônica, não conseguimos reconhecer como em outro momento Wolfgang Iser nos leva a
pensar:
O valor da obra se determina pela harmonia de seus elementos; noutras palavras, quanto
mais heterogêneos são eles a princípio e quanto mais difícil é inter-relacioná-los por causa
de suas ambiguidades, tanto maior o valor estético da obra, desde que, por fim, suas partes
se harmonizem (1996, p. 43).

Essa situação descreve bem as produções literárias não só da modernidade como as
de ordem histórica contemporânea. Como desconsiderar as produções de Borges, Saramago,
Mia Couto, Faulkner, Ingo Schulze como produções literárias de qualidade duvidosa? O que
falta a muitos que assumem uma postura social e intelectual de responsabilidade na condução
crítica da literatura é a experiência de leitura e de mundo necessárias para absorver todas essas
infinidades de efeitos proporcionados pelas obras atuais. Pois, como evidencia Iser na segunda
parte das suas abordagens:
A necessidade de interpretação advém da estrutura peculiar à experiência interpessoal.
Temos experiências dos outros à medida que conhecemos nosso comportamento e o dos
outros. Mas não temos experiências de como os outros nos experimentam, ou seja, de que
tipo de experiências que os outros adquirem em relação a nós (1996, p. 100).

Limitamos sobremaneira essas experiências. Lemos pouco, escrevemos menos ainda e
produzimos praticamente nada. Nada é experimentado de maneira recíproca. Tudo paira sobre
a mesmice e a superficialidade, e isso vai dando ressonâncias cada vez maiores e desqualificando
ainda mais a literatura e os possíveis efeitos sociais, intelectuais e humanos que ela poderia
proporcionar. Isso por conta dos mediadores estarem cada vez menos dotados destas funções.
Os lugares vazios produzidos nas grandes obras literárias e com viés de enriquecer os ganhos da
leitura e desenvolver as potencialidades da literatura, sem buscar doutrinações, acabam ficando
inócuos, pois o seu preenchimento não ocorre por falta de experientes leitores na orientação
dos caminhos formativos de novos e significativos leitores.
À pergunta: de que maneira os críticos contemporâneos têm contribuído para a formação
de leitores produtivos, uma simples observação nas abordagens literárias em jornais, revistas,
sites e nos bancos escolares respondem com facilidade. Todavia, a observação deste problema
centra-se no envolvimento, na solução dele e isso que é o alarmante, pois o automatismo
improdutivo, a indolência de todos os sujeitos relacionados a ela parecem não fazer nenhuma
indignação na qual se possa projetar, mesmo a longa distância, alguma reação contrária a isso e
nos proporcionar qualquer levante.
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Ademais, o jogo de mercado e a retórica vazia da crítica contemporânea invalida qualquer
especulação futura de mudança. O livro passa a ser cada vez mais apenas uma mercadoria de
consumo material e não cognitivo. As feiras literárias poderiam auxiliar nesta volta à função
do livro, no entanto, elas apenas funcionam como uma festa em que os autores se tornam
celebridades e não sujeitos propositores de ideias que possam atrair e formar uma geração
crítica leitora.
Diante de todos esses contextos mencionados e ideias abordadas, o que podemos
lamentar é a nossa perda histórica de ter e fazer algo diferente. De devolver não como uma
atitude hedonista a centralidade na qual a literatura em algum momento teve, mas de estabelecer
ao menos a volta da qualificação do crítico literário com preocupações no sentido de estimular,
potencializar a formação de significativos leitores produtivos.
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RESUMO
A palavra tradução está comumente conectada a ação de transportar um sentido presente em um objeto.
Nos mais recentes estudos acerca da temática, acredita-se que um texto só existe quando o ato da leitura de
manifesta, rejeitando a ideia de um texto já pronto e que seu significado esteja esperando para ser descoberto
e, em seguida, transportado. A tradução intersemiótica, nascida da teoria dos signos, é conceituada como uma
forma de tradução de certo sistema de signos para outro e se expressa em diversos sistemas. Com isto, através
dos trabalhos de Plaza (2003), Diniz (1998) e Hutcheon (2013), este artigo busca analisar o simbolismo do fogo
na última cena do primeiro livro da saga As Crônicas de Gelo e Fogo, intitulada Game of Thrones, de George R. R.
Martin e como este foi traduzido semióticamente para a série de TV e para a graphic novel com o mesmo título.
Observamos, desta maneira, que apesar de ter saído da palavra para concretizar-se, e complementar-se, no
plano audiovisual e no desenho emoldurando fragmentos temporais, o fogo de Game of Thrones não perde nem
seus atributos básicos nem sua simbologia dramática.
Palavras-chave: Tradução intersemiótica. Game of Thrones. Série. Quadrinhos.
ABSTRACT
The word translation is commonly connected to the action of carrying a present sense in an object. In the most
recent studies on the topic, it is believed that a text exists only when the act of reading manifests, rejecting
the idea of an already finished text and that its meaning is waiting to be discovered and then transposed.
Intersemiotic translation, born of the theory of signs, is conceptualized as a form of translation from one system
of signs to another and is expressed in several systems. With this, through the works of Plaza (2003), Diniz
(1998) and Hutcheon (2013), this article seeks to analyze the symbolism of the fire in the last scene of the
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first book of the saga The Chronicles of Ice and Fire titled Game of Thrones, by George R. R. Martin and how it was
translated semiotically for the TV series and for the graphic novel with the same title. In this way, we observe
that although it has come out of the word to materialize itself, and complement itself in the audiovisual plane
and in the drawing framed temporal fragments, the fire of Game of Thrones loses neither its basic attributes nor
its dramatic symbology.
Keywords: Intersemiotic translation. Game of Thrones. TV series. Comic books.

1 CONSIDERAÇÕES INICAIS
A arte não nasce, ou queima, no vazio. Nenhum artista existe sem a influência de
modelos anteriores. Essas são partes da declaração de Plaza (2003) na sua obra sobre tradução
intersemiótica. Com a ideia que o homem está ligado com a história, com o passado, o autor
conceitua a tradução como “o intervalo que nos fornece uma imagem do passado como ícone,
como mônada” que “ao recortar o passado para extrair dele um original, é influenciada por esse
passado ao mesmo tempo em que ela também como presente influencia esse passado” (PLAZA,
2003, p. 6). Dentro da tradução intersemiótica, desta maneira, os signos aplicados tendem a
constituir novos objetos imediatos, i.e, novos sentidos e alicerces que se desprendem do original
a partir da sua propriedade inédita. Por isso, ao assistirmos a tradução de uma obra, observamos
elementos inexistentes no original.
Uma série de livros que originou o nascimento de novas traduções foi As Crônicas de Gelo
e Fogo, criada pelo estadunidense George R. R. Martin, incialmente publicada no ano de 1996.
Através da série de TV da sua adaptação televisiva para o canal por assinatura HBO, intitulada
Game of Thrones, ou em português, a Guerra dos Tronos, em 2011, os livros entraram para as listas
dos mais vendidos do século. Escrita por R. R. Martin, a adaptação está nas mãos dos showrunners
David Benioff e D. B. Weiss. No mesmo ano do inicio da série de TV, a narrativa também foi
adaptada para os quadrinhos, estes sendo assinados por Daniel Abraham (roteiro) e Tommy
Patterson (desenhos). Dito isto, este artigo objetiva analisar o simbolismo do fogo na última
cena do primeiro livro da saga edificada por Martin e como este foi traduzido semióticamente
para a série de TV e para a graphic novel.
2 O SIMBOLISMO DO FOGO EM DIFERENTES CULTURAS
O elemento fogo, durante os períodos mais primitivos da nossa história, era a principal
ferramenta utilizada para o sacríficos aos deuses: ele fazia nascer uma conexão entre o reino
humano e o divino. Isso ocorria devido à transformação do que foi queimado para o estado
gasoso que em forma de fumaça sobe para o ambiente superior e alcança os deuses. Tal processo
era comum entre os seguidores da religião Thysia, na Grécia antiga, nas oferendas incendiadas
por pelos fiéis do judaísmo e para o deus Agni – que literalmente significa fogo – do pensamento
hindu.
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De acordo com Jung (1986), a preparação do fogo vem sido exercida há muito tempos
em diversas partes da terra. O elemento foi, ao longo do tempo, perdendo sua aura misteriosa,
todavia, a tendência de preparar o fogo de maneira cerimonial, i.e., seguindo normas precisas,
não desapareceu. Isso seria o rito na preparação do fogo que remete ao sagrado. Por isso, é
comum a prática da cremação das pessoas que falecem. Nela, a cremação ocorre, pois acreditase que o fogo é um veículo entre o nosso mundo e o mundo dos mortos, como observamos
na cultura Viking, em que os corpos são colocados em barcos com itens pessoais e incinerados
enquanto navegam.
Nas palavras de Tresidder (2000, p. 106), o fogo denota “a revelação, a transformação,
a regeneração e o ardor espiritual ou sexual”. A ideia de que ele seria o instrumento ideal para
expurgar o mal é observada desde as culturas antigas, como o sacrifício humano para a adoração
à Moloch, popularmente conhecido como o príncipe do vale das lágrimas, uma divindade
malévola adorada por amonitas - uma etnia de Canaã, os povos presentes no oriente médio –
que transformou-se num demônio dentro da tradição cristã. A Igreja Cristã apossou-se do fogo
com o similar objetivo de retirar o maligno das pessoas. A Santa Inquisição e a caça às bruxas
fez com que milhares de pessoas, especialmente mulheres, fossem queimadas vivas devido a
suspeita de praticarem magia negra. No Budismo, o pilar de fogo compõe um símbolo de Buda,
e o fogo como iluminação é comumente interpretado como uma metáfora sobre a sabedoria.
Tresidder (2000, p. 106) acredita que dentro das ideias místicas o fogo representa a união com
a divindade, “a transcendência da condição humana, o objetivo de todas as coisas”. Nasce, assim,
a interpretação que o fogo espiritual é aquele que queima sem consumir.
Diversos países utilizam o fogo para celebrar o mês de Junho. No Brasil, o dia de
São João é comemorado com fogueiras, especialmente na região nordeste. A celebração foi
trazida de Portugal ainda no período colonial. A fogueira remete ao sinal usado para avisar o
nascimento de Jesus Cristo. Enquanto no Reino Unido, Canadá e Espanha sua utilização remete
a motivos cristãos, na Suécia, por exemplo, a fogueira surge no solstício de verão, dia em que
o sol permanece mais tempo iluminando o território nórdico, marcando o primeiro dia da
estação. O fogo aparece, desta maneira, como um rito de passagem, um símbolo de purificação
na agricultura, um símbolo de regeneração. Sobre isso Chevalier e Cheerbrant (2000, p. 443)
adicionam que “a água também é um elemento com ação purificadora, mas o fogo distingue-se
dela porque simboliza a purificação pela compreensão mais espiritual de suas formas, pela luz
e pela verdade” enquanto “a água simboliza a purificação do desejo, até a mais sublime de suas
formas – a bondade”.
Na Índia, há registros de autoimolação, isto é, o ato de atear fogo no próprio corpo
como forma de protesto ou martírio. No país, a prática é chamada de Jauhar, e foi utilizada
por mulheres em partes da nação para evitarem serem capturadas, escravizadas e/ou abusadas
sexualmente por estrangeiros. A história mais famosa da Índia sobre o tema é a lenda da
rainha Padmavati, hoje também considerada por muitos uma deusa hindu. Inúmeros textos
a mencionam, mas o mais antigo deles é o poema Padmavat, de 1540 da Era Comum, escrito
por Malik Muhammad Jayasi, em que ela e as outras mulheres do reino, incluindo as crianças,
praticam o Jauhar para não se entregarem a seus invasores.
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Weinberger-Thomas (1999) explica que é na Índia que a pira é comumente usada
para cremação no hinduísmo. Em antigos rituais, quando um marido falecia e seu corpo era
colocado no objeto, a viúva deveria morrer queimada na pira onde encontrava-se o corpo, seja
por força ou vontade própria, como um símbolo de devoção e sacrifício. A prática é nomeada
de Sati, expressão nascida da deusa Sati, também conhecida como Dakshayani, que praticou
autoimolação. Na tradição indiana, a morte na pira é comparada a um banho de fogo – agnisnan
– em que as chamas refrescam a sati – a viúva – como pasta de sândalo, um banho matinal ou
como as águas paradas de um lago de lótus (WEINBERGER-THOMAS, 1999).
3 A TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA DO FOGO NAS OBRAS
“Depois, Dany mandou todos embora para que pudesse preparar Khal Drogo para a sua
última cavalgada às terras da noite” (MARTIN, 2010, p. 568). Assim começa a cena que fecha
o Volume Um da saga literária de fantasia Crônicas de Gelo e Fogo. Embora possamos encontrar
detalhes divergentes na tradução do original para a série da HBO e para a versão em quadrinhos,
a macroestrutura da cena concebida pelo autor é mantida nos dois meios, bem como o sentido
em relação à história. Sobretudo a simbologia do elemento fogo, no processo tradutório, que
discutiremos neste artigo.
Drogo, o khal – Senhor da Guerra – do clã selvagem Dothraki está morto. A pira
funerária encomendada por Daenerys Targaryen, antes princesa da casa Targaryen exilada na
cidade de Valíria e agora jovem viúva do guerreiro de pouca fala, visa conduzir o espírito do
marido para o outro lado. Ao mesmo tempo marca a nova liderança do exército do clã, ou
khalasar, reitera a ambição dela em reclamar o Trono de Ferro de Westeros, o qual alega ser
seu por direito, e promove uma transformação mítica da anunciada Mãe dos Dragões. Sob
o protesto do conselheiro Jorah Mormont, ela se joga nas chamas junto com os três ovos de
dragão recebidos como presente de casamento. Para o espanto de todos a khaleesi ressurge das
cinzas não apenas intacta, mas com três filhotes de dragão que a tem como mãe.
É justamente o fogo que marca essa transformação no livro, como uma espécie de
renascimento da Fênix, o mitológico pássaro grego cuja característica marcante seria entrar em
autocombustão ao morrer e ressurgir das próprias cinzas. Na série e na hq as chamas da pira
de Khal Drogo cumprem a mesma função dramática, embora suas representações se deem por
signos distintos. Afinal, há a transposição da linguagem verbal para a visual – a audiovisual da série
e a sequencial dos quadrinhos –, cada uma com atributos e códigos particulares, influenciando a
maneira como o elemento fogo em si é tratado no interior da construção diegética e, sobretudo,
retratado como elemento linguístico. Acerca desse processo de transcodificação, Plaza (2003,
p. 10) pontua que “(...) sofre a influência não somente dos procedimentos de linguagem, mas
também dos suportes e meios empregados, pois que neles estão embutidos tanto a história
quanto seus procedimentos”.
A respeito da diferença estrutural entre os meios, Hutcheon (2013) vai no âmago da
problemática da adaptação: uma história contada definitivamente não é igual a uma história
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mostrada. No romance, o narrador tem habilidades como descrever, explicar, resumir, transpor
tempo e espaço, até entrar na cabeça dos personagens. Tudo isso somente no fluxo verbal.
Em formatos visuais, como os dois analisados neste artigo, a história é mostrada diretamente,
dando formas concretas à imaginação do texto. O fogo escrito com as palavras de George
Martin ganha vida na série e, de certa forma, nos desenhos da graphic novel. As chamas, descritas
literariamente, passam a crepitar graça aos recursos do audiovisual e das técnicas de movimento
da sequência de desenhos.
A distinção ontológica da literatura para com o audiovisual e a arte sequencial traz, no
processo tradutório, o que Plaza (2003) categoriza como uma relação interlinguagens. Nesse
diálogo de substituição e complementaridade do original junto às suas traduções, signos são
substituídos por outros equivalentes ao formato trabalhado e com níveis de abstração que se
relacionam. Se na nona arte os tradutores compõem desenhos cujos traços e a iluminação
pretendem recriar a atmosfera das descrições que o autor do livro faz dos personagens e
cenários, no audiovisual atores dão vida aos seres imaginados, como a atriz britânica Emilia
Clarke interpretando Daenerys Targaryen e sets são construídos para representar as palavras
da obra. Ao mesmo que substituem os signos originais, os mesmos são complementados pelos
elementos particulares a cada meio.
Tomemos a seguinte passagem: “As chamas rodopiaram e contorceram-se, fazendo
corridas umas com as outras pela plataforma acima. O ocaso ondulou quando o próprio ar
pareceu liquefazer-se com o calor. Dany ouviu toras que se fendiam e estalavam” (MARTIN,
2010, p. 570). O trecho em si já é bastante imagético, o que de certo ajuda na transposição
de um signo (verbal) para outro (visual), onde o fogo é, no caso, nosso personagem principal.
A própria narração do autor funcionaria, na concepção de Brait (1985), como uma câmera
registrando a ação. Da descrição minuciosa ao acompanhamento dos gestos, o texto promove
um efeito de realidade que vai tomando forma na mente do leitor, como se um filme fosse
projetado no espaço metafísico entre as frases e seus olhos. Ele enxerga a cena, da mesma
maneira como uma câmera a captaria. Tal visualização textual se estende aos desenhos da graphic
novel. O princípio da tradução é o mesmo, parte dos elementos que o original oferece como
referências à transcodificação. Brait (1985) afirma que:
A descrição, a narração e o diálogo funcionam como os movimentos de uma câmera capaz
de acumular signos e combiná-los de maneira a focalizar os traços que, construindo essas
instâncias narrativas, concretizando essa existência com palavras, remetem a um extratexto,
a um mundo referencial e, portanto, reconhecido pelo leitor (BRAIT, 1985, p. 58).

Dessa forma, na adaptação para série, o rodopio das chamas que se contorcem e
correm umas com as outras geram planos de câmera bem próximos ao fogo, este agora vívido,
trepidante, concretizando em imagem a descrição do livro. Martin (2007) liga a escolha do plano,
no sentido de tamanho/proximidade, ao conteúdo material, à importância dramática do objeto
filmado naquele momento da diegese. Se a câmera literalmente acompanha de perto a primeira
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ação do fogo por entre as toras da pira de Khal Drogo é porque entende a força simbólica que
o elemento trará à narrativa, quando Daenerys o usará como veículo de transformação. Assim
como mostra a plataforma da pira, em toda a sua magnitude, num plongée4 zenital a revelar
não apenas a grande estrutura circular mencionada no texto, mas a vulnerabilidade do corpo
de Drogo posto no centro, à espera das chamas que o consumirão, “preso a um determinismo
insuperável” (MARTIN, 2007, p. 41).
Na graphic novel, por sua vez, os autores optaram por traduzir esse momento inicial
da queima, agora numa representação desenhada, iniciada pela futura Mãe dos Dragões numa
concisão narrativa distinta. A moldura retangular vertical do quadrinho em questão encerra
um plano aberto, onde a tocha segurada por Daenerys repassa as chamas à pira, enquanto no
céu a “primeira estrela era um cometa que ardia, vermelho. Vermelho de sangue; vermelho de
fogo” (MARTIN, 2010, p. 569). A decisão por tal representação confere a mesma simbologia
profética ao elemento, dessa vez relacionando-o com o cometa que passa e sinaliza que é hora
de encaminhar o guerreiro morto às terras da noite. No desenho, postula Cagnin (2014), a
seletividade na elaboração cênica é orientada pela intenção do desenhista e as limitações do
receptor para que ultrapasse o puro caráter denotativo, liberte-se dele e adquira variadas
conotações.
Com relação à linguagem sequencial, o quadrinho se configura como a unidade mínima
articulável dentro da história. Disposto em linhas horizontais, seguidamente e de forma linear,
dá origem às sequências, ou unidades superiores. Os quadrinhos expressam a substância da
narrativa por meio de dois códigos, a imagem (signo visual) e o texto (signo verbal). Ambos
os elementos ficam contidos no interior moldura/quadro, visível ou implícita – o signo digital
que serve de índice para os limites dos mesmos. O quadrinho elíptico, aquele intervalo entre
um e outro, modula o movimento da ação desenhada, a representação estática de um instante
temporal. Ao contrário do cinema, cuja sucessão de fotogramas cria a ilusão de movimento
contínuo e, com ritmo próprio, força a leitura, a sequência de quadros permite ao leitor
imprimir seu tempo pessoal de leitura (CAGNIN, 2014). Mais adiante, Martin (2010) escreve:
As chamas contorciam-se à sua frente como as mulheres que dançaram em seu casamento,
rodopiando, cantando e fazendo girar seus véus amarelos, laranja e carmins, terríveis de
admirar, mas ao mesmo tempo adoráveis, tão adoráveis, vivas de calor. Dany abriu os
braços, com a pele corada e brilhando. Isto também é um casamento, pensou (MARTIN,
2010, p. 570).

Essa passagem do livro mostra um certo fascínio da personagem Daenerys com o fogo
evoluindo à sua frente, e resultará num chamado interior para que entre na pira. A narrativa
literária possibilita o deslocamento temporal – “como as mulheres que dançaram em seu
casamento” – dentro do fluxo da própria descrição, uma metáfora em flashback para enfatizar a
atração exercida. Nas duas traduções, encontramos divergências quanto ao enfoque do trecho.
4 Plano de câmera voltado para baixo. Possui o efeito de apequenar o personagem, torná-lo impotente – como se encontra o corpo
de Khal Drogo.
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A série toma um caminho mais sóbrio, digamos assim. Um plano geral enquadra khaleesi pelas
costas enquanto as labaredas tomam todo o fundo da imagem. Em seguida, temos um plano
mais próximo dela, de frente, e entendemos aí sua resolução.
A maioria dos planos na linguagem audiovisual, teoriza Martin (2007), servem para
acomodar a história deixá-la fluente e dinâmica, ao passo que, especificamente, o plano geral
permite ao ambiente devorar o personagem, exprime o estado de espírito em relação ao entorno,
e o primeiro plano elabora uma tentativa de invadir os processos cognitivos do mesmo, como
se lesse seus pensamentos e adiciona que “sem dúvida, é no primeiro plano do rosto humano
que se manifesta melhor o poder de significação psicológico e dramático do filme, e é esse
tipo de plano que constitui a primeira, e no fundo a mais válida, tentativa de cinema interior”
(MARTIN, 2007, p. 39).
A narrativa gráfica da cena traz a ação ocupando um único quadro em plano aberto,
com Daenerys abrindo os braços, como no romance, e as chamas em semicírculo a indicar que
estão rodopiando verticalmente em volta da personagem. Na mesma moldura, o conselheiro
Sor Jorah e mais dois escravos se estarrecem diante daquilo – prova que a viúva de fato possui
poderes sobre o fogo. O fascínio das chamas vem textualmente no balão do narrador: “As chamas
eram muito belas. As coisas mais lindas que já tinha visto.” (ABRAHAM; PATTERSON, 2015,
p. 187) A série não entrega isso de imediato, apenas quando Sor Jorah e os outros a encontram
ilesa entre as cinzas da pira, nua, dando de mamar a um dos filhotes de dragão.
Divergências entre o que está numa obra literária e o que se encontra em suas traduções
sempre foi um ponto de tensão, sobretudo nos apreciadores mais ferrenhos do original. Ora,
o próprio fato de transpor-se de uma mídia à outra já indica o impedimento da fidelidade ao
pé da letra. Fidelidade essa excluída por Hutcheon (2013) como critério para julgar-se um
texto adaptado. Repetir o conteúdo literário não significa replicá-lo, visto as várias intenções
subjacentes ao ato de adaptar/traduzir, desde homenagear o texto, apagá-lo ou mesmo questionar
suas ideias. Enquanto processo de criação, pois, envolve de maneira indiscutível e inalienável
uma interpretação do material por quem dele se apropria e o recupera.
Interpretação legitimada, acrescenta Stam (2006), pelo próprio caráter polifônico do
texto literário, o qual costura diferentes tipos de linguagem e, assim, torna-se essencialmente
dialógico. Como todo diálogo, traz brechas na comunicação e no seu autorreconhecimento,
levando o viés teórico contemporâneo a assumir uma busca pelo o que há de não-dito. As
adaptações beberiam desse paradoxo, preencheriam as lacunas e atentariam para os lapsos de
estrutura referentes ao meio. Ao colocar-se como regente de uma miscelânea de discursos,
torna-se impossível, para as adaptações, mimetizar a total originalidade do romance. Relativizase, sob tal perspectiva, o sacrilégio da infidelidade. As infinitas possibilidades permitidas pelo
caldeirão linguístico da literatura se movimentam mais no sentido de moldar novos universos e
menos em estampar os já visitados.
O termo para adaptação enquanto “leitura” da fonte do romance, sugere que assim como
qualquer texto pode gerar uma infinidade de leituras, qualquer romance pode gerar um
número infinito de leituras para a adaptação, que serão inevitavelmente parciais, pessoais,
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conjuturais, com interesses específicos. A metáfora da tradução, similarmente, sugere um
esforço íntegro de transposição intersemiótica, com as inevitáveis perdas e ganhos típicos
de qualquer tradução (STAM, 2006, p. 27).

Entretanto, talvez seja possível algo manter-se incólume no processo tradutório. Diniz
(1998) joga luz na simultaneidade dos elementos verbal e visual, já que as palavras dos textos
produzem imagens. Embora estejamos lidando com três distintos meios – literatura, audiovisual
e quadrinhos –, o elemento que elegemos como ponte para analisar a transposição do livro, o
fogo, seria um equivalente intersemiótico. As imagens visuais das chamas consumindo a pira
onde Khal Drogo finaliza sua passagem físico-espiritual, e Daenerys Targaryen ressurgindo como
Mãe dos Dragões, na série e na hq, substituem as imagens verbais do texto de George Martin.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fogo encerra em sua própria mitologia as atmosferas de vida e de morte. Desde que
foi domado pelos primeiros homens a povoarem a História do planeta, suas chamas serviram
para destruir, propositalmente ou não, ao mesmo compasso que garantiram a sobrevivência e
evolução da espécie. Nenhum outro elemento talvez tenha tal ambivalência ressoando com mais
força e poder no espectro que emana. Fascina e afasta. É sagrado em diversas culturas e representa
perdição espiritual em certas religiões. Ainda hoje se usa como punição, a mesma queima a
espantar o frio. O paradoxo do fogo recai na metáfora mais próxima do que é experienciar a
existência humana – arde e liberta.
Em As Crônicas de Gelo e Fogo não é diferente. Inclusive, já aparece no título da saga de
George R. R. Martin, estabelecendo-se como um dos principais fios condutores que guiam,
e estruturam, as desventuras na fictícia Westeros. Sua transposição do código verbal para o
visual – filmado e desenhado – é a centelha para uma análise possível do processo de tradução
intersemiótica, e também ressignifica as noções de fidelidade na adaptação literária para outros
corpos midiáticos. As descrições do romance são transformadas em imagens na série, com os
enquadramentos de câmera dando sentido à importância do fogo para a cena da pira funerária.
Da mesma forma que a hq se vale dele para construir unidade e movimento narrativos.
São signos distintos de um único elemento, que se desdobra em três numa interlinguagem.
Adquire novas estruturas e adereços e se molda ao que pede e permite cada representação.
Somente por esse processamento intersemiótico torna relativo o julgamento, muitas vezes
cruel, acerca da fidelidade na adaptação. Cada meio possui universo próprio, do espaço ao
ritmo, na forma como chega até o receptor. Não anula, como podemos aferir, as equivalências
que sobrevivem à tradução. Apesar de ter saído da palavra para concretizar-se, e complementarse, no plano audiovisual e no desenho emoldurando fragmentos temporais, o fogo de Game
of Thrones não perde nem seus atributos básicos nem sua simbologia dramática. Em todos os
formatos, representa partida e renascimento. Do outro e de si.
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artigo acadêmico

DIALOGISMO E RESPONSIVIDADE NA
PROPOSTA DE REDAÇÃO DO ENEM 2017
Marta Betânia Marinho Silva1
Silvio Nunes da Silva Júnior2

RESUMO
Dentro de uma perspectiva interpretativa e processual que nos coloca, pretensiosamente, no campo
transdisciplinar da Linguística Aplicada, numa articulação direta com a teoria dialógica da linguagem
(VOLOCHINOV, 2017; BAKHTIN, 2003), temos o propósito, com o presente trabalho, de visualizar a relação
dialógica de responsividade na proposta de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Para tal
empreendimento, centramo-nos, após uma reflexão teórica sobre dialogismo e responsividade, na consígnia da
proposta de redação do Enem 2017, levando em conta as situações que levam à nota zero. Depreendemos, em
linhas gerais, que a responsividade do participante se torna explícita quando este cumpre os requisitos para a
avaliação pontuada do seu texto, impedindo-o de ser encaminhado para a anulação do seu texto. Não obstante,
observamos, também, que o não entendimento do solicitado pela proposta também se configura como um
movimento responsivo ativo, visto que a citada relação dialógica não se manifesta somente em efeitos positivos
na produção que a sucede, mas sim, é sempre perceptível em qualquer que seja a prática de linguagem verbal
ou não-verbal inserida num dado contexto de comunicação discursiva.
Palavras-chave: Linguagem. Participante. Prática.
ABSTRACT
In an interpretative and procedural perspective that puts us, pretentiously, in the transdisciplinary field of
Applied Linguistics, in a direct articulation with the dialogical theory of language (VOLOCHINOV, 2017;
BAKHTIN, 2003), the purpose of this paper is to visualize the dialogical relationship of responsiveness in
the drafting proposal of the National High School Examination (ENEM). For this project, we focus, after
a theoretical reflection on dialogism and responsiveness, in accordance with the proposal of drafting of the
Enem 2017, taking into account the situations that lead to zero. We broadly assume that the participant’s
responsiveness becomes explicit when the participant fulfills the requirements for the punctuated evaluation of
his text, preventing him from being referred for annulment of his text. Nevertheless, we also observe that the
non-understanding of what is requested by the proposal also constitutes an active responsive movement, since
the aforementioned dialogical relation is not only manifested in positive effects in the production that succeeds
it, but is always perceptible in regardless of the practice of verbal or non-verbal language inserted in a given
context of discursive communication.
Keywords: Language. Practical Participant.
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Considerações iniciais
As práticas discursivas estão por toda parte. Ao partir do pensamento bakhtiniano de
que a linguagem é um fenômeno social concreto e dinâmico (BAKHTIN, 2003), depreendemos
que as variadas práticas de linguagem que permeiam o nosso cotidiano têm cada uma a sua
contribuição para as constantes constituições de sujeito que ocorrem a cada contato com o outro
no plano da subjetividade. Nesse sentido, observamos, como professores de língua portuguesa
que, em nosso lugar social, participamos de atividades práticas de produção discursiva, como,
por exemplo, as de produção de textos escritos no ensino médio, que muito se tem falado
acerca dos cuidados necessários para a elaboração de um bom texto para exames de seleção,
como, neste caso específico, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Tais cuidados/
recomendações estão colocados na proposta de redação e no Edital do ENEM, disponibilizados
pelo Ministério da Educação (MEC), a primeira, no dia da execução do exame, e o segundo,
meses antes desta feita.
O edital, assim como os manuais de redação, sob esse viés, possuem importantes
papeis no direcionamento das práticas de muitos professores de educação básica e de cursos
pré-vestibulares, bem como de muitos alunos que se preparam para o ingresso na universidade
a partir do já mencionado exame. Diante do nosso papel, o qual vai muito além dos nossos
contatos com os alunos em escolas de rede pública e privada e se volta, também, para a pesquisa
acadêmica na universidade, mais especificamente, no contexto de cursos de graduação e pósgraduação em Letras, percebemos a relevância de analisar a proposta de redação do ENEM
numa perspectiva dialógico-discursiva. Essa inquietação surgiu do nosso empreendimento na
pesquisa em Linguística Aplicada numa vertente que dialoga de modo satisfatório com a teoria
dialógica da linguagem (VOLOCHINOV, 2017; BAKHTIN, 2003).
Nesse sentido, a nossa pretensão não é a de sugerir qualquer remodelamento na proposta
de redação do ENEM e no edital como um todo, mas sim, a de identificar como as relações
dialógicas se cruzam nesses documentos, confirmando a nossa ideia de que o dialogismo, isto é, o
diálogo social entre os sujeitos da linguagem, ocorre em qualquer que seja a prática interlocutiva,
neste caso, a de “professor-pesquisador gf proposta de redação e edital do ENEM”, e que a
citada noção não se limita a nenhuma modalidade de linguagem ou suporte discursivo. Vemos a
necessidade dessa observação mediante as tantas dúvidas e críticas depositadas, principalmente,
na proposta de redação do ENEM, enfatizando as críticas relacionadas à proposta inflexível
de escrita textual instituída nela. Nessa linha de pensamento, a partir dos estudos do círculo
de Bakhtin3, e, tendo como materialidades discursivas, o Edital Enem 2017 e a Proposta de
redação 2017, intentamos identificar as relações discursivas que estão embutidas em enunciados
concretos desses documentos, com foco na relação dialógica de responsividade e nos conceitos
3 O chamado Círculo de Bakhtin é constituído por uma equipe de estudiosos, na qual os integrantes principais são M. Bakhtin,
o líder, V. N. Volochinov e P. N. Medvedev. Todos eles possuíam pretensões filosóficas comuns e se juntavam no intuito de debater
os seus pensamentos, principalmente entre 1920 e 1930, na Rússia, período de grande produção intelectual do grupo (CLARK e
HOLQUIST, 1998 [1984]).
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que a compõe, como o de compreensão responsiva ativa e de atitude responsiva ativa, além de
uma articulação com a noção de produção responsiva ativa, caracterizada por Zozzoli (2002).
Para tal investigação, devemos nos apoiar em Volochinov (2017), Bakhtin (1998, 2003),
Zozzoli (2002, 2012), Fiorin (2006), por meio dos quais faremos breve revisitação dodialogismo,
compreensão responsiva ativa e produção responsiva ativa, conceitos-chave para este trabalho,
além de curto percurso acerca do Enem, que fornece o material discursivo para a nossa análise.
Dialogismo e responsividade: alguns esclarecimentos
A teoria dialógica da linguagem vem dando aos pesquisadores de diferentes campos
de estudo subsídios para observações sobre a linguagem que se articulam diretamente com a
vida social, em que se defende a importância de o sujeito ser responsivo ativo em suas diversas
práticas de linguagem que se concebem no cotidiano. Para estabelecer uma reflexão acerca
da responsividade como relação dialógica, cabe-nos iniciá-la com um esclarecimento mais
generalizado no tocante ao conceito de enunciado que estamos seguindo no presente trabalho.
Bakhtin (2003, p. 297) depreende que o enunciado:
deve ser visto antes de tudo como uma ‘resposta’ aos enunciados precedentes de um
determinado campo: ela os rejeita, confirma completa, baseia-se neles, subtende-os como
conhecidos, de certo modo os leva em conta. Porque o enunciado ocupa uma posição
definida em uma dada esfera de comunicação, em uma dada questão, em um dado assunto,
etc. É impossível alguém definir sua posição sem correlacioná-las com outras posições. Por
isso, cada enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados, de doutra
esfera da comunicação discursiva.

A plenitude do enunciado existe devido às particularidades contextuais que estão
envolvidas na prática interativa de linguagem, pois o locutor se coloca em variadas “posiçõessujeito” (SOBRAL, 2009, p. 47) a depender de seu/s interlocutor/es. Segundo Fiorin (2006, p.
167), “o nosso discurso não se relaciona diretamente com as coisas, mas com outros discursos
que semiotizam o mundo”. Nesse caminhar, podemos assegurar que o que produzimos, em
termos de interação verbal, está sempre em relação a outro dizer, numa relação dialógica. Vale
afirmar, dessa forma, que as relações dialógicas se manifestam por intermédio de uma orientação
social (VOLOCHINOV, 2017), a qual não age internamente, mas sim, em interlocuções com o
mundo exterior.
Como declara Bakhtin (2003, p. 345), “A relação dialógica é uma relação de (sentido)
que se estabelece entre enunciados na comunicação verbal. Dois enunciados quaisquer, se
justapostos no plano do sentido (não como objeto ou plano linguístico), entabularão uma
relação dialógica”. Nessa perspectiva, trazemos para este estudo o diálogo que se obtém pelo
contido no Edital do Enem 2017, no que se refere às situações que levam à nota zero na redação
do Enem, ao fazermos um contraponto com a proposta de redação e o que não se deve fazer
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para não se ter a produção textual invalidada, na intenção de referenciar a relação dialógica da
linguagem entre esses documentos e a quem eles se dirigem – o participante do Enem.
Ainda segundo Bakhtin (2003), é através da interação com o outro e seus enunciados
que se pode compreender a expressão conferida às palavras e aos enunciados, de modo que
tal entendimento objetive uma compreensão responsiva ativa de quem está na outra ponta do
diálogo, por assim dizer. Tal compreensão responsiva advém, dentre outros fatores, do grau
de informação do destinatário, bem como do seu conhecimento na área em que se insere na
interação. É o caso do participante do Enem que se depara, quando da inscrição no certame,
com o Edital que dita as regras do exame, dentre as quais, aquelas que se referem à redação,
dando especial atenção ao que pode levar o participante – se este não compreender o que lá
está posto – a zerar a sua produção textual, bem como, no momento efetivo da sua produção,
com a proposta de redação, para a qual deve estabelecer um diálogo coerente com o que lhe foi
pedido, a fim de ter sua compreensão discursiva validada.
Bakhtin (2003, p. 300) destaca que “na vida social, há sempre compreensão ativa em
relação ao que é dito e compreendido”; assim, “no que se chama ‘não compreensão do aluno’,
existe sempre uma tomada de posição ativa, que se explicita pela não resposta, pela resposta
inadequada [...].Trata-se, na realidade, de uma compreensão não esperada”. Em uma articulação
com as práticas de produção de textos em sala de aula de línguas, Zozzoli (2002) acredita na
existência de uma produção responsiva ativa, uma vez que pela compreensão do aluno em
relação ao que o professor observa no seu texto, é possível que ele produza um novo texto. Nas
palavras da autora:
chamo de produção responsiva ativa (...) a continuidade dessa atitude que se inicia na
compreensão e se desenvolve para além de um novo texto produzido, considerado, dessa
forma, não como produto, mas como parte de um processo que se estabelece na interação
verbal e não verbal e que não se conclui na materialidade dos textos (ZOZZOLI, 2002, p.
20-21).

Dessa maneira, a ampla noção de dialogismo abre espaço para a intersecção que a
autora realiza para o ensino e a aprendizagem de línguas, sugerindo que as práticas de produção
de texto na escola sejam inseridas em uma vertente processual, o que é próprio da Linguística
Aplicada, pois o aluno, durante o seu processo de aprendizagem, carece de estímulos relacionados
à organização de ideias e aprimoramento de conhecimentos referente à superfície/estrutura
textual. Ao assumir essas práticas, o professor estará encaminhando o aluno para uma habilidade
discursiva eficiente que surtirá efeitos positivos quando este se submeter ao ENEM.
De acordo com Zozzoli (2012, p. 264),
A noção de compreensão responsiva ativa requer, em termos de ações de sala de aula, um
trabalho com a leitura do texto que abra espaço para o diálogo no lugar de um questionário
com perguntas prontas, o que significa a necessidade de se estabelecer uma interação,
que, embora sempre assimétrica, proporcione ao aluno o lugar de enunciador, integrando
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diversos conhecimentos de mundo, como, por exemplo, entre os conhecimentos da cultura
letrada e os de grupos culturais não letrados aos quais possam pertencer os alunos em
alguns casos.

A compreensão, que se define como responsiva ativa, intimamente relacionada com
as práticas de ensino e aprendizagem escolares e em futuros exames de seleção, na medida
perspectiva do aluno/participante, será fator determinante para o que se tem pensado como
produção responsiva ativa. Assim, pela compreensão responsiva ativa, que, como diz Bakhtin (2003),
gera o “germe” da resposta, ativa-se aquela que será a responsável pela produção responsiva ativa
do participante. Essa produção é resultante, assim, da interação de dois sujeitos posicionados
e organizados socialmente: de um lado, as equipes do governo que elaboraram os documentos
(Edital e Proposta de redação), objetos deste estudo; de outro, o participante que dialoga com
os textos produzidos por essas equipes para a produção do seu próprio texto.
O Enem, o Edital 2017 e a proposta de redação 2017
Em linhas gerais, o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que iniciou sua caminhada
em 1998 como avaliação do Ensino Médio, hoje, é a porta de acesso ao Ensino Superior; sua
trajetória foi modificada de avaliação para seleção. Nessa mudança de concepção, os documentos
que compõem o acervo e que delimitam esse Exame também sofreram transformações, de forma
que houvesse orientações condizentes com o novo percurso. Uma das mudanças empreendidas
se deveu à inclusão no Edital que regula o certame das situações que levam à nota zero, algo
inexistente quando o Exame (de 1998 a 2005) apenas avaliava os participantes, e, por meio
dessa participação, as escolas onde esses sujeitos estudavam/estudaram. A partir de 2009, o
Exame passou a ser seletivo, o que fez que a nota zero fosse adotada como critério de exclusão,
fator inerente a todo e qualquer processo seletivo.
No Edital de 2017, foram estabelecidos os seguintes critérios de avaliação que levam o
candidato a ter sua produção textual zerada:
14.9 Será atribuída nota 0 (zero) à redação:
14.9.1 que não atenda à proposta solicitada ou que possua outra estrutura textual que
não seja a estrutura dissertativo-argumentativa, o que configurará ‘Fuga ao tema/não
atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa’;
14.9.2 que não apresente texto escrito na Folha de Redação, que será considerada ‘Em
Branco’;
14.9.3 que apresente até 7 (sete) linhas, qualquer que seja o conteúdo, que configurará
‘Texto insuficiente’;
14.9.3.1 as linhas com cópia dos textos motivadores apresentados no Caderno de Questões
serão desconsideradas para efeito de correção e de contagem do mínimo de linhas.
14.9.4 que apresente impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, bem
como que desrespeite os direitos humanos, que será considerada ‘Anulada’; e
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14.9.5 que apresente parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto,
que será considerada ‘Anulada’ (DOU, 2017, p. 47).

Tendo conhecimento desses critérios, dentre outros aspectos que norteiam o Exame,
o participante terá pela frente a proposta de redação, com a qual dialogará para a elaboração de
sua produção textual. O Enem 2017 trouxe a seguinte proposta aos participantes:
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao
longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita
formal da língua portuguesa sobre o tema “Desafios para a formação educacional
de surdos no Brasil”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos
para defesa de seu ponto de vista (GUIA DO ESTUDANTE, 2017).

É de conhecimento de todos, não só dos participantes, mas de todos os que se
interessam de alguma forma pela redação do Enem, que essa proposta vem acompanhada de
textos motivadores, verbais e não verbais, que têm como objetivo orientar a produção do
participante, o que, segundo nossa análise, já é um grande auxílio para que tal participante não
fuja ao tema, por exemplo, e, assim, não tenha seu texto zerado. É, nesse sentido, que ressaltamos
as relações discursivas que se estabelecem pelos diálogos empreendidos entre textos e leitor, os
quais contribuem sobremaneira para a efetivação da produção textual do participante. Faz-se
necessário aqui mencionarmos que tais textos motivadores não são, no momento, objetos deste
estudo, mas é importante citá-los para a compreensão do todo da proposta de redação de que
falamos acima.
O ENEM e as situações que levam à nota zero:
posição ativa na ‘não compreensão do aluno’4
Centrando-nos no grande contingente de provas de redação do ENEM anuladas, em
2017: 309.157 textos, conduzimos nossa reflexão pelo enunciado da prova, ponto de partida
para a elaboração da redação do ENEM. O que deixou de ser compreendido na proposta da
redação do Enem 2017 que fez que tantos participantes zerassem sua nota? De início podemos
afirmar que a compreensão responsiva ativa, “prenhe” de resposta, não surtiu o efeito esperado
para uma produção responsiva ativa efetiva, condizente com o solicitado na proposta de redação
do Enem.
Ao retomarmos o contido na proposta de redação, vemos que o participante se depara
com várias orientações para as quais deve atentar, dialogar, a fim de conduzir a sua escrita:

4 Termos retirados de Zozzoli (2012).
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g

Leitura dos textos motivadores

O que são? Para que servem? Como se utilizar deles? É possível a utilização desses
textos sem que a prova seja anulada ou se tenha nota baixa por isso? Esses são alguns dos
questionamentos, diálogos possíveis estabelecidos entre o participante e o texto-base orientador
para a produção de seu texto.
Acreditamos que esses questionamentos devem perpassar o ensino de língua
portuguesa, especialmente no ensino médio5, a fim de que o estudante saiba que os textos
disponibilizados na proposta de redação do Enem já lhe dão um direcionamento do que ele deve
falar em seu texto, e de como é possível deles se utilizar com propriedade. Pelo que se veicula
nas esferas midiáticas, sabemos que não são poucos os participantes que transcrevem (copiam
literalmente) todo um texto motivador ou partes inteiras de um ou mais textos na elaboração
do que seria a sua produção textual. Isso pode levar os textos desses participantes a serem
avaliados como Cópia de texto motivador, o que, certamente, zerará a nota desses sujeitos. Para o
caso, entendemos que tais sujeitos podem ter reconhecido o que constava no Edital (subitem
14.9.3.1, já mencionado), mas não o compreenderam como deveria ser, para que não tivessem
sua nota avaliada como zero, por descumprimento do que foi orientado.
Nesse sentido, é importante que outras relações dialógicas venham à tona; desse
modo, torna-se relevante que o professor do ensino médio não só atente para a existência
dos textos-base como orientação e fornecimento de dados que podem ser (bem) utilizados
pelos estudantes nas suas produções textuais, como também que suas estratégias de leitura e
produção de texto em sala de aula tenham esse viés, a fim de que os discentes possam ter no
dia-a-dia essa possibilidade de construção textual. A noção de compreensão responsiva ativa
(BAKHTIN, 2003) e de produção responsiva ativa (ZOZZOLI, 2002) podem contribuir como
um encaminhamento significativo para uma observação acerca da cópia do texto motivador. Na
leitura do texto, que antecede a produção escrita (seja ela no rascunho ou na folha de redação),
o participante encontrará, na grande maioria dos casos, os primeiros subsídios conceituais e
temáticos para a escrita do seu texto. Tal leitura se torna decisiva no que diz respeito do grau da
compreensão responsiva ativa que se estabeleceu.
No momento da produção do texto é possível que se identifiquem os efeitos da
compreensão que antecedeu a produção. Quando o aluno toma como base o texto motivador
para articulá-lo com alguns de seus conhecimentos de mundo e produz um texto favorável ao que
se propõe nos requisitos avaliativos do ENEM, a produção foi responsiva ativa. Na medida em
que se ocorre o contrário: a cópia do texto motivador, o aluno se coloca no papel de reprodutor
do texto que leu e produz uma, como já anuncia a nomenclatura, “cópia” do que já havia sido
apresentado. No entanto, na segunda ilustração de caso, não é possível que se afirme que não
existiu compreensão por parte do aluno. A compreensão responsiva ativa existe no processo de
cópia do texto motivador, porém num grau insuficiente para uma produção responsiva ativa.
5 A maioria de participantes do Enem advém dos concluintes do Ensino Médio.
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A produção própria do participante (sem se utilizar de cópia literal de texto motivador)
está demarcada na continuidade da proposta de redação, que diz que o texto deve ser elaborado
também:
g

Com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação

Faz-se importante, nesse momento, retomarmos o conceito de “dialogismo, no qual a
noção de que o sujeito se constitui historicamente e a partir dos outros é determinante para sua
própria ação” (BAKHTIN, 1992). Nessa perspectiva, o sujeito constrói-se permanentemente
pela interação com o outro, pelo encontro com a palavra do outro, em diversas esferas e em
variados momentos de sua vida.
Assim, não é demais afirmar que o estudante, pelo seu papel ativo na comunicação
discursiva, deve ter ciência de que se espera dele um enfoque ao tema solicitado, tendo em vista
o que aprendeu e tem aprendido nos seus estudos. As leituras de livros, revistas, jornais etc.; o
acesso a documentários, a programas jornalísticos, a debates, dentre outros canais de acesso à
informação; as discussões em sala de aula; as pesquisas solicitadas e realizadas no âmbito escolar
ou fora dele têm sido de grande valia para a construção do conhecimento. Certamente isso faz
que o participante acumule repertório diversificado para uma infinidade de temas, e ele possa
selecioná-los para atender ao solicitado.
Ressaltamos que a orientação docente, nesse sentido, faz uma enorme diferença. Assim,
é de importância ímpar o estímulo a essas leituras para cada um dos estudantes, bem como o
direcionamento ao que devem assistir, não só para fazer uma boa avaliação, mas também para
ficarem atentos aos acontecimentos do mundo, e poderem dialogar com as diferentes áreas da
vida.
Enfim, quando se fala em o candidato estruturar seu texto no conhecimento acumulado
nos seus estudos (compreensão responsiva ativa de efeito retardado, nesse caso), podemos
afirmar que, dentro do tema, quanto mais ele reelabora os textos motivadores, ou os utiliza
apropriadamente na construção de seus argumentos, mais ele terá sua nota acrescida na avaliação
temática.
g O texto deve ser redigido utilizando-se
o tipo textual dissertativo-argumentativo
É importante assinalar que o tipo textual dissertativo-argumentativo é o que mais
o estudante no nível a que ele almeja (universitário) vai utilizar. Tanto nos textos estudados
em sala de aula, como naqueles que produzirá durante a vida acadêmica (artigos, resenhas,
monografias, TCCs, dissertações, teses...), predominam a dissertação e a argumentação. Nesse
sentido, a redação escolar e sua variante, a redação do ENEM, são preâmbulos, podemos assim
dizer, das produções acadêmicas.
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No entanto, é muito comum nos depararmos com textos de participantes que, mesmo
dentro do tema ou só do assunto, ou não respeitam o tipo de texto solicitado ou não demonstram
conhecimentos necessários sobre sua constituição. Assim sendo, o candidato termina por
escrever uma narrativa, um poema, uma instrução etc., e, por essa falha se inclui na situação
que leva à nota zero: não atendimento ao tipo textual.
Bakhtin (1998, p. 153) afirma que “no campo de quase todo enunciado ocorre uma
interação tensa e um conflito entre sua palavra e a de outrem, um processo de delimitação
ou de esclarecimento dialógico mútuo (...)”. Nessa perspectiva, pensamos que o sujeito ser
direcionado a se comunicar de uma forma tal (texto dissertativo-argumentativo) e não da forma
que ele mesmo escolhesse ou achasse mais viável, para que favorecesse o seu diálogo com o
outro, estabelece-se uma “interação tensa”, um conflito mesmo, o qual nem sempre é resolvido
no produto efetivado; assim, a produção discursiva do participante, por vezes, não atende ao
solicitado e termina por ser anulada.
g O texto deve ser elaborado na modalidade
escrita formal da língua portuguesa
Nesse quesito, se nos referirmos apenas ao que leva à anulação do texto, ressaltamos que
deixa de ser avaliado, competência a competência6, o texto que estiver todo escrito em língua
estrangeira. Um texto assim construído será anulado, pois foge completamente ao solicitado na
proposta de redação: texto escrito na modalidade escrita formal da língua portuguesa.
Destacamos, também, que, mesmo que a exigência esteja mais próxima, por assim
dizer, dos participantes concluintes do ensino médio, ainda nos deparamos com muitas situações
alheias à formalidade requerida. É o caso de textos que contêm impropérios, desenhos ou
apresentam outras formas propositais de anulação (quando o participante, mesmo que estivesse
tratando do tema/assunto, passa um traço de cima a baixo no seu texto, evidenciando a intenção
de anular a produção textual, por exemplo).
Pensamos que, em se tratando de utilização de impropérios, por exemplo, ou o
participante, conscientemente, faz uso do que não deve, e, assim, tem a intenção de anular sua
prova, ou desconhece, absolutamente, o que é formalidade numa escrita (sem falar nos termos
da oralidade, muito recorrentes nos textos, que não anulam a prova, mas diminuem bastante
a nota na Competência I – a que trata do domínio da modalidade escrita formal da língua
portuguesa).
g A produção textual deve ser sobre o tema
Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil
Mesmo com todas as informações passadas, desde a proposta até as orientações (sobre
o que deve ou não fazer na sua produção textual), passando pelos textos motivadores, que
6 As redações do Enem são avaliadas por meio de uma Matriz de correção, que conta com 5 (cinco) competências e níveis de notas.
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já orientam muito sobre o que deve tratar o texto, há uma grande quantidade de produções
avaliadas fora do tema proposto (Fuga ao Tema). Esta é a situação mais recorrente entre os
demais casos que levam à nota zero, e, sob nossa análise, o ponto mais preocupante. Esse aspecto
denota um desconhecimento, uma precariedade em relação ao que se pede, provavelmente
problemas na leitura e interpretação de textos; é o ponto em que o diálogo sofre uma quebra,
pela incapacidade de o outro não compreender o sentido do que foi enunciado. Esse fato nos
leva a crer que a compreensão responsiva ativa nessa relação dialógica está em desacordo
com o esperado pelo outro, e, em assim sendo, a produção responsiva ativa não se efetiva
coerentemente para a questão levantada.
Conforme diz Volochinov (2017, p. 184), “Todo enunciado, mesmo que seja escrito e
finalizado, responde a algo e orienta-se para uma resposta”. Para o caso tratado – Fuga ao tema
–, tanto a resposta dada quanto a orientação de que o participante se serviu para uma resposta
divergem do esperado na produção textual do Exame de que falamos. A resposta ao enunciado
concreto segue em direção divergente ao solicitado; a orientação para a resposta (avaliação da
produção) produz uma compreensão responsiva ativa coerente com o realizado, mas, talvez,
inesperada, do ponto de vista daquele que produziu o texto, pela incompreensão do enunciado
primeiro.
Em razão dessas incompreensões dos enunciados,as quais interferem,contundentemente,
nas “prenhes” respostas que esses enunciados apresentam, acreditamos que há uma necessidade
extrema de mais e mais estratégias de leitura e interpretação de textos nas escolas, posto que
elas, hoje, sob nosso entendimento, mostram-se insuficientes, e isso se reflete nas produções
textuais/discursivas dos estudantes. O que se espera, por exemplo, num exame como o Enem,
é que haja, pelo menos, por parte do participante, entendimento do tema/assunto apresentado
na proposta (em 2017, Formação de surdos), e que ele procure entender tal temática pelo
exposto nos textos motivadores.
Na elaboração de seu texto, o estudante, por vezes, quando não foge do tema, termina
por inserir trechos que destoam completamente da proposta de redação — se por intenção ou
não, não cabe ao avaliador esse julgamento, mas o de reconhecer o que está fora do rumo —,
o que leva seu texto a ser eliminado por conter Parte desconectada do tema, outro aspecto que
leva a produção do participante a ser avaliada com nota zero, só para citar.
g A produção, dentro do tema, deve apresentar
proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos
Não apresentar proposta no texto não zera uma redação; a nota é zerada apenas na
Competência V – competência essa intimamente ligada ao respeito aos direitos humanos –,
mas o texto não é anulado. No entanto, sendo ou não um bom texto, se há propostas que
firam os direitos humanos (p. ex.: segregação por raça, credo, religião, estrato social, entre
outros aspectos que afrontem deliberadamente os direitos à vida, à integridade, à liberdade, à
intimidade), o participante receberá nota zero.
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A fim de que se tenha uma compreensão responsiva ativa que culminará numa produção
responsiva ativa, necessário se faz alertar os alunos acerca dos direitos humanos, a fim de que
eles, em qualquer atividade com que se depararão e não apenas na produção de um texto cobrado
numa seleção, tenham o discernimento de como agir diante de uma questão tal que se lhes
apresente. Nesse sentido, apresentar e discutir os direitos fundamentais da nossa Constituição, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outros documentos que tratem do assunto,
é indispensável nas escolas, a fim de formar cidadãos que aprendam o que é respeitar o outro.
No fim, o estudante deve compreender que esse aprendizado ético independe de elaboração de
um texto para ser aprovado, mas é algo que vale para a vida toda, em todas as áreas.
Considerações finais
Acreditamos que a anulação de Redações do ENEM tem, pelo menos, uma vertente que
não podemos deixar de considerar, dentre as elencadas a seguir, em se tratando do participante
do Exame: total falta de entendimento do que se pede e insuficiente interpretação da proposta
da prova; ingenuidade ou desconhecimento dos critérios de avaliação; intenção de anular a
redação por desistência de participação no ENEM; intenção de testar o processo de avaliação ou
de desqualificar o exame; formação precária por parte do sistema escolar. Todos esses aspectos
confluem para equívocos advindos dos diálogos instaurados e vivenciados pelos atores do
processo. De um lado, evidenciando-se a participação no Enem, especialmente, na prova de
redação, o aluno participante; de outro, os seus pares no diálogo: professores, escola, Governo,
e, especificamente, os textos com que se deparou no Exame, os quais geraram uma compreensão
responsiva ativa, muito embora, em muitos casos, deficitária, razão por que uma resposta não
condizente com o esperado – textos anulados –, advinda de uma produção responsiva ativa
insuficiente, inadequada.
Os enunciados concretos dados (Edital do Enem, anterior à realização da prova, e
a proposta de redação, composta da consígnia e dos textos que orientam o tema solicitado)
requeriam uma posição do participante (“falante”/respondente), a partir do diálogo estabelecido
entre este e os textos com que se deparou no Exame citado.
O que ressaltamos, no entanto, em vista do que tratamos – textos que são anulados
por descumprimento das regras estabelecidas ou por falhas na comunicação, no diálogo –, é
que as respostas dadas em tais textos que obtiveram a nota zero foram tidas como um equívoco
na relação dialogal/discursiva, e, nesse caso, o enunciado precedente fornecido no Exame (a
proposta de redação) teve uma visão turva, incoerente, por parte do participante que teve sua
nota zerada na prova, resultado observado no enunciado concreto (a redação efetivada) desse
participante.
Mesmo com a possibilidade de paráfrases dos textos fornecidos, orientadores da
produção textual, além dos “ecos e ressonâncias de outros enunciados”, os quais poderiam
orientar a produção textual do participante, as respostas dadas (o texto do participante), para
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os casos específicos de que tratamos neste artigo, foram insuficientes para se atribuir uma nota
diferenciada de zero. Isso nos leva a afirmar que o diálogo estabelecido não surtiu o efeito que
se esperava. Se a “compreensão responsiva ativa nada mais é senão a fase inicial e preparatória
para uma resposta” (BAKHTIN, 1988, p. 153), o fato de as notas dos participantes terem sido
zeradas faz que percebamos que, desde o início do processo (leitura da proposta e dos textos
motivadores), a compreensão responsiva ativa no diálogo se deu no nível da incompreensão
textual-discursiva.
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As imagens que ilustram esta edição
de Desenredos são de autoria de

Jaqueline Inagda
uma mulher de 30 anos que, desde muito cedo, teve os desenhos como
companhia e distração, pois sem pesar viveu uma infância solitária. Voltou
a desenhar com frequência por influência do seu querido grupo de amigos
artistas, o Tinturários. Cometeu o erro de se graduar em Direito, tentou
corrigir essa falha graduando-se em Arquitetura. Chegou à conclusão que
dinheiro nunca poderá recompensar tempo. Esta série de ilustrações é uma
tentativa de documentar suas experiências de autoconhecimento.
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www.desenredos.com.br (ISSN 2175-3903) é uma revista
eletrônica fundada em Teresina-PI, em julho de 2009, em
substituição à revista impressa Amálgama, da qual circularam
5 edições entre os anos de 2002 e 2004. Editada por Adriano
Lobão Aragão e José Wanderson Lima Torres, dEsEnrEdoS tem
como missão estimular a criação artística e promover o debate
de temas vinculados, direta ou indiretamente, à Literatura. Sendo
assim, Desenredos não se propõe a ser uma revista literária stricto
sensu, mas um espaço que, tomando a literatura como epicentro
das Humanidades, esteja atento aos movimentos da Cultura.
Serão bem-vindos, portanto, textos que abordando a linguagem,
o cinema, a música, as artes plásticas, a filosofia, a religião, a
antropologia, a pedagogia, a psicologia, a história etc. ajudem a
expandir a compreensão do fenômeno literário.
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