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BIENAIS DE ARTE COMO SUPORTES DE SOCIABILIDADE
Clóvis Da Rolt1
Resumo: Este artigo propõe a mobilização de alguns apontamentos teóricos sobre o objeto de estudo da pesquisa intitulada “Um rio de muitas margens: sociabilidade, interações simbólicas e práticas de apropriação da arte”. O enfoque
principal a ser desenvolvido concentra-se na exploração das posições conceituais
inerentes à sociabilidade e sua vinculação ao cenário artístico contemporâneo,
por meio de exposições de artes visuais do tipo bienal. O artigo apresenta algumas reflexões sobre processos interacionais numa perspectiva metodológica etnográfica, com ênfase nos usos sociais da arte.
Palavras-Chave: Sociabilidade, Interações simbólicas, Bienais de arte.
Abstract: This article proposes the mobilization of certain theoretical points concerning the object of the research study entitled “A river of many borders: sociability, symbolic interactions and art appropriation practices”. The main approach
to be developed concentrates on the exploration of conceptual positions inherent to sociability, and its linkage to the contemporary artistic scene through
shows of the “biennale” type. The article presents a number of reflections concerning interactive processes from an ethnographic methodological perspective,
with emphasis on the social uses of art.
Key Words: Sociability, Symbolic interaction, Biennial exhibitions of art.

Ao sinalizarmos uma discussão que vincula sociabilidade e exposições de
arte do tipo bienal, temos a intenção de buscar uma compreensão não apenas
sobre a prática de visitação a exposições de arte — suas motivações e seus
usos sociais —, mas também investigarmos como tomam forma as ações normativas, os entrelaçamentos decisórios e os discursos e posicionamentos institucionais modulados pela fixação de microrrelações que se sustentam a partir
das interações entre diversos atores sociais dentro de um campo de significação criado pelo espaço da arte, mais especificamente de uma bienal de artes
visuais2.
A primeira e talvez mais visível informação que uma exposição de artes
visuais do tipo bienal nos oferece é a de que a arte, nos moldes em que se
constitui como experiência coletiva na atualidade, possui um espaço próprio,
um cenário, um núcleo físico e geográfico delimitado, no qual é exposta. Par1

2

Graduado em Artes Plásticas, pela Universidade de Caxias do Sul — UCS; especialista em Ética
e Filosofia Política — UCS; mestrando em Ciências Sociais no Programas de Pós-Graduação
em Ciências Sociais, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos — UNISINOS, bolsista da Capes.
Endereço eletrônico: cdarolt@hotmail.com.
O campo empírico da pesquisa está centrado na 6ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul,
evento ocorrido em Porto Alegre-RS, de 1º de setembro a 18 de novembro de 2007.
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tindo desse ponto, uma reflexão pertinente é atentarmos à própria designação
sobre a forma como uma obra de arte ou um conjunto de obras de arte é selecionado com vistas a uma destinação pública de leitura e apreciação, pois os
vocábulos utilizados sugerem muito sobre os sentidos, às vezes imperceptíveis,
que acomodam inúmeras práticas humanas. Nossa ponderação sobre esse
aspecto tem em vista o domínio difuso que envolve a situação de exposição de
obras de arte em seus diversos ambientes de acomodação e significação, pois
entendemos que “expor” uma obra de arte é diferente de “mostrá-la” ou “exibi-la”. Um desnivelamento semântico recai sobre os termos “expor”, “mostrar”
e “exibir”, os quais fazem parte de um repertório recorrente no campo das
artes visuais devido à maleabilidade das posições assumidas pelas instâncias
de legitimação e consagração que integram diversas formas de percepção do
fenômeno artístico na atualidade.
O que nos parece relevante no contexto da designação é o fato de que
ela pode, com uma simples palavra, promulgar uma série de posições, atitudes
e opiniões por parte dos agentes de um determinado campo. Se uma obra de
arte é “exposta”, presume-se que há sobre ela uma intenção diferente daquela
que há sobre a obra que é “mostrada” ou “exibida”. De qualquer forma, por
uma questão de regularidade e linearidade em relação ao campo artístico em
suas prerrogativas e sistematizações, as instâncias envolvidas na estruturação
de exposições de arte do tipo bienal têm optado pela condição de que as obras
são “expostas”, e é com base nesse pressuposto que nosso objeto de estudo é
abordado.
Quando falamos em algo que está exposto, queremos nos referir à falta
de proteção, ao desabrigo, ao desconsolo, ao perigo. De acordo com tal reflexão, uma obra de arte exposta pode ser encarada como um objeto cuja elaboração formal e estética está em perigo, desabrigada e desconsolada, o que
exige, portanto, atenções e cuidados específicos. Outras designações quaisquer, como “mostrar” ou “exibir” obras de arte, poderiam ferir certas prerrogativas que tendem a minar o campo artístico com a celebração do ideal elevado e das aspirações transcendentes que a obra de arte cristaliza, pois tais
designações poderiam sugerir, por exemplo, a vulgaridade de algo que está
meramente em exibição ou grosseiramente à mostra.
As definições de termos, conceitos e situações nos parecem pertinentes
quando se trata de delimitarmos um objeto de estudo no âmbito da pesquisa
acadêmica. São as definições e as opções conceituais que nos permitem chegar
com mais acuidade a um ponto central de exploração, que torne o objeto mais
transparente ao pesquisador e ao público interessado nos resultados de um
determinado estudo. Assim como há uma necessidade de definição das condi8
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ções de exposição da arte na atualidade, há também uma necessidade de captarmos com um pouco mais de visibilidade as suas propostas e interferências
na vida das pessoas, a fim de adentrarmos seu universo de significações e o
lugar que elas ocupam na sociedade atual como parte da orquestração da vida
humana em sua capacidade de produzir cultura e relações de natureza simbólica.
Parece-nos, pois, que a investigação de determinada situação de interação entre indivíduos ou grupos humanos, em qualquer tipo de modalidade
analisada ou independente dos níveis de intimidade ou dependência que há
entre seus atores constituintes, está vinculada a um aspecto central: tornar
cognoscíveis e permeáveis os conceitos que a ela estão vinculados, numa
perspectiva de confronto entre suas idiossincrasias. Isso nos leva a crer que,
assim como há um lugar para a exposição da arte — que a acomoda e a protege, mediante prerrogativas, interesses e fixação de sentidos diversos e operacionalizáveis —, há também um entorno imediato às obras e que lhes serve de
suporte, no sentido de conferir-lhes diversas abordagens: simbólica, subjetiva,
moral, material, econômica, etc.
Conforme sinalizado no início deste artigo, um aspecto proeminente em
relação à aproximação proposta entre sociabilidade, bienais de arte e práticas
de apropriação da arte, reside no fato de que a arte deve ser buscada, ou seja,
ela não vem até nós, somos nós que vamos até ela. De acordo com essa premissa, participar de uma exposição de arte exige o acionamento da vontade
pessoal, da mobilidade corporal e de uma intenção nelas incrustada. A conduta
relativa à busca por algo pode ser visível em outras instâncias da vida humana,
não apenas na arte. Basta que atentemos a outras situações que exigem a
participação da vontade, da mobilidade corporal ou mesmo de uma intenção
latente ou declarada. É o caso da busca à espiritualidade no ambiente das igrejas e templos, da justiça nos tribunais de julgamento, ou mesmo da busca pelo
restabelecimento da saúde nas instituições hospitalares. Nesses três exemplos,
evidencia-se um acionamento da vontade, da mobilidade corporal e de uma
intenção latente ou declarada. Somados à busca pela arte ou por um contato
direto com obras de arte, os exemplos citados aderem ao sentido da busca por
algo que está em constante processo de mutação e precisa ser revisitado, de
forma a incitar novas percepções que contribuam com a atualização das práticas humanas. Podemos inferir, a partir de tais colocações, que certas expressões simbólicas detêm uma área física na sociedade, a partir da qual emanam.
Tais expressões simbólicas possuem formas de representação que não são
apenas subjetivas ou abstratas, mas também objetivas, sólidas e geograficamente posicionadas, as quais são materializadas pelos museus, galerias e bieA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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nais de arte, pelos prédios da igreja, do templo, do tribunal de justiça, do hospital e da escola.
As bienais de arte operam dentro de um sistema diferente daquele que
pode ser verificado nas galerias e nos museus. Geralmente, as galerias de arte
são instituições ou espaços particulares que possuem proprietários que definem a forma como circulam os objetos artísticos pautados na dinâmica do
mercado da arte, nos interesses dos clientes e nas demandas do consumo artístico. Tais galerias expõem, apresentam, mostram ou exibem obras de arte
de acordo com seus próprios interesses, os quais, essencialmente, estão ligados a um público consumidor específico, além de contarem com agentes que
facilitam a comercialização de obras mediante a intermediação do gosto, como
fazem alguns arquitetos e decoradores. Em suma, o foco principal de uma galeria particular é intermediar as relações entre o artista, as obras e seus consumidores, sem que haja considerações mais relevantes sobre uma arte que
transcende às diretrizes do mercado ou da circulação econômica.
Galerias de arte mantidas pelo poder público apresentam outro formato, diferente daquele que se apresenta na galeria particular. As galerias de arte
mantidas por instituições públicas municipais, estaduais ou federais delimitam
uma forma de atuação que tem sua natureza atrelada ao campo político. Trata-se de espaços de exposição de arte que estão inseridos numa profusa gama
de contradições, jogos de poder, variações e nebulosidades quanto à compreensão de seus objetivos. Tais galerias operam mediante a vigilância de tendências político-partidárias, estatutos, editais e processos de seleção inseridos
numa lógica operativa completamente diferente daquela que circula na galeria
particular ou no museu de arte. Por dependerem de investimento de verbas
públicas, não é raro ver tais espaços depreciados, sem a manutenção necessária para a fixação de um calendário de exposições, ou mesmo sem uma proposta formulada por profissionais detentores de um conhecimento específico
para a área. Outro ponto importante é que as galerias de arte mantidas pelo
poder público servem, como ocorre com freqüência, para a consagração ou o
coroamento da atuação pública de membros de um corpo político, que podem
emprestar seus nomes para tais espaços. Geralmente atreladas às secretarias
de cultura ou outras esferas institucionais, as galerias públicas têm em sua
essência uma performance legada dos entrelaçamentos políticos que as mantêm, os quais primam por manifestar um discurso democrático que, na prática,
pode não estar de acordo com as inúmeras carências vividas por estes espaços
de exposição.

10
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Em relação aos museus de arte, muito já foi escrito e ponderado3. O museu é a instituição pública ou privada que conserva saberes, tradições e objetos que se encontram num constante estado de tensão em relação às suas
marcações temporais. O museu é o detentor de elementos culturais compreendidos e aceitos como legítimos e que precisam ser protegidos, como forma
de garantir a manutenção de uma identidade planetária que reflita as práticas
materiais e simbólicas da espécie humana.
Os museus de arte conservam trajetórias estéticas, estilísticas e formais
plasmadas em obras de arte que correspondem às pontuações temporais das
práticas artísticas humanas. Foco de inúmeras contradições e de constantes
conflitos entre historiadores, críticos de arte, museólogos e demais profissionais, o museu de arte guarda a célebre discussão sobre a legitimidade das obras que comporta frente à pluralidade de expressões que compõem a criatividade e a inventividade humanas. Confrontos de natureza conceitual como o
vivido pela interface entre obras eruditas e populares, cultura superior e inferior, expressões autênticas e camufladas, têm ocupado grande parte das discussões e da literatura voltadas a discutir o processo de formação dos museus
em sua trajetória histórica e sua real função no mundo atual.
Diferente das galerias e dos museus, que detém um alcance público tópico e limitado, as bienais de arte constituem um verdadeiro fenômeno da vida
contemporânea, o qual tem exigido um olhar mais apurado que dê conta de
adentrar seus reais interesses e suas reais formas de participação e interferência no seio da vida social. Dependentes de uma grande estrutura financeira,
espacial, publicitária, funcional e executiva, as bienais de arte vêm operando
como ambientes que demandam uma estrutura altamente especializada e que
atendem a uma necessidade de publicização e a um discurso de popularização
e educação para a arte.
As bienais proliferaram, como aponta a crítica e historiadora de arte
brasileira Aracy Amaral. Sempre atenta aos movimentos de contrabalanço da
Bienal de São Paulo, Amaral traça um panorama político das esferas institucionais envolvidas na formatação da grande mostra sediada no Brasil, sem isentar-se de apontar excessos e incongruências, quer seja por parte das equipes
curatoriais, da imprensa, dos críticos ou mesmo dos artistas. Num artigo datado de 2001, “Bienais ou da impossibilidade de reter o tempo”, Amaral elabora
um panorama referente à presença das bienais na sociedade atual, não hesitando em dizer que elas muitas vezes se perdem em meio à espetacularização
e à falta de interlocução entre promotores, realizadores e público. “Hoje se
3

Em relação aos entrelaçamentos culturais operados pelos museus, referentes à arte, à história, à ação política e às demandas estéticas, ver: BELTING, 2006 e CRIMP, 2005.
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exibem grandes produções e não mais realizações reflexivas ou revolucionárias” (AMARAL, 2006, p. 100).
À primeira vista, parece-nos que as bienais tendem a fazer um movimento oposto àquele realizado pelos museus de arte. Enquanto as bienais
primam por um foco centrado nas tendências, nas atualizações, na mobilidade
da construção dos saberes artísticos, no intercurso de posições variadas de
leitura e nas migrações estéticas, os museus de arte visam à manutenção da
regularidade do discurso daquilo que se consolidou e resistiu ao tempo como
matéria simbólico-expressiva significativamente genuína e exemplar. No museu não há tendência; nele, respiram-se as reminiscências daquilo que o tempo
não consumiu, não deteriorou e, movido por processos e lógicas seletivas operadas numa engrenagem de contradições, não desintegrou por completo do
eixo da cultura. As bienais de arte, ao contrário, são imprevisíveis, operam
mediante a expectativa do novo, da desfamiliarização, do desregramento e da
perspectiva da presença interacional de um público quantitativamente mais
numeroso.
Elaborada esta breve distinção, cremos que ficará mais acessível pontuar
nosso interesse em relação à interface entre sociabilidade e práticas de apropriação da arte, visto que, se são muitas e imperscrutáveis as possibilidades e
as contingências que atuam sobre a criação de uma obra de arte por um artista, também são diversas suas possibilidades de circulação e exposição para a
fruição do público. Entendemos que a distinção proposta é necessária para
uma tentativa de delimitarmos o espaço físico e interacional que acomoda os
papéis sociais desempenhados pelos informantes que contribuíram com suas
manifestações, opiniões e julgamentos para a consolidação dos dados empíricos da pesquisa em andamento. Se há distinções na operacionalização da arte
como um produto da cultura que entra em circulação na sociedade, certamente há diferenças nos usos que recaem sobre ela.
No âmbito da distinção anteriormente sugerida, o público de uma bienal
de artes visuais precisa ser motivado, chamado à participação e à interação. A
bienal de arte deflagra uma centelha que circula nervosamente entre os labirintos da sociedade e que, com o apoio de um forte aparato publicitário, faz
com que ganhe amplitude a idéia de que a arte está em um lugar específico.
Quem deseja, portanto, participar dos seus desígnios, precisa estar, obrigatoriamente, neste mesmo lugar onde ela é celebrada, legitimada e reconhecida
publicamente. Este aspecto, conforme propomos, é o ponto chave da discussão deste artigo. Se há um chamado para o contato com a arte no plano expositivo, isso significa que, de certa forma, ela compõe um centro de relações
entre diversos atores, e é a partir dessas relações que se pode dinamizar e
12
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melhor compreender o papel de uma bienal de arte no mundo atual. Para tanto, nos propomos a elaborar uma breve análise sobre aspectos relativos à sociabilidade no contexto de uma bienal de arte, como forma de aprofundar o
conceito.
Compreendemos por sociabilidade uma forma de articulação e coletivização de experiências e fenômenos que têm origem em função da vida em
sociedade. A sociabilidade pode ser compreendida como um conceito-chave
que designa, caracteriza e oferece sustentação às várias possibilidades formais
de constituir experiências coletivas de convívio, intercâmbios simbólicos e alteridade. A literatura sociológica aponta o aspecto frágil da sociabilidade como
um de seus pontos mais evidentes. Assim, a sociabilidade configura um estado
de acordo tácito ou declarado, a partir do qual diferentes atores sociais delimitam as vias processuais através das quais exprimem suas dinâmicas vivenciais e
interacionais, com base numa série de encadeamentos que visam a garantir a
fluidez da vida em sociedade.
Nas reflexões de Simmel encontramos teorizações fundamentais para a
compreensão do processo de instauração de sociabilidades. Simmel nos diz
que
a sociação é a forma (que se realiza de inúmeras maneiras distintas) na qual os
indivíduos, em razão de seus interesses — sensoriais, ideais, momentâneos, duradouros, conscientes, inconscientes, movidos pela causalidade ou teleologicamente determinados — se desenvolvem conjuntamente em direção a uma unidade no seio da qual esses interesses se realizam (SIMMEL, 2006, p. 61).

Para Simmel, a sociação é a base da sociedade, entretanto, difere da sociabilidade por sua essência, natureza e finalidade. A sociabilidade funciona
como uma espécie de catalisador da experiência de vida coletiva, cuja orientação encontra-se voltada para um fim em si mesma. É por meio dela que podemos criar percepções sobre situações de vida nas quais participamos de um
grupo ou de uma determinada categoria que sofre, concomitantemente, a
ameaça premente do desencontro e do distanciamento. Por isso mesmo, a
sociabilidade é frágil, volátil e mutante; pode ser encarada como uma espécie
de energia circulatória que assume tantas qualidades quantas forem as possibilidades de interação humana. Enquanto ambas, sociedade e sociabilidade,
conforme pressupõe Simmel, possuem base numa sociação, há uma diferença
fundamental entre elas marcada pela temporalidade, pelo registro intencional
que as comporta, pelas motivações tácitas ou explícitas que as consolidam e
pelas formas distintas de absorção e participação de atores em processos de
interação.
A Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008

13

A sociabilidade parece ser, assim pensamos, o elo fundamental que liga
as pessoas em processos de interação, dando-lhes estabilidade frente às suas
diferenças e situando-as dentro de um projeto humano comum, sem, no entanto, subtraí-las de suas posições pessoais e identitárias, mas equalizando
suas muitas vozes de uma forma peculiar. É por meio da sociabilidade que
podemos inferir que os encontros humanos de qualquer natureza estão amparados na matriz constante da reorganização, reorientação e remodelagem de
todos os impulsos e ações que deles participam.
Integrar as filigranas da sociabilidade é descobrir-se imerso numa situação-limite, sempre prestes a se desintegrar, a partir da qual é impossível recriar seu início e tampouco eclodir seu final. Assim, a sociabilidade também se
apresenta com uma certa autonomia que se avoluma diante das práticas humanas num plano coletivo, pois não há como estar junto a alguém sem estabelecer marcações éticas, estéticas, culturais e políticas, e esses são os elementos
que atuam tanto na sociedade quanto na sociabilidade. As falas desta, entretanto, são mais cumulativas, emergenciais, sazonais e tópicas, pois não operam mediante projetos constitutivos de um futuro ou de algo a construir coletivamente.
Assim compreendida, a sociabilidade se nos oferece como a efetivação
da gratuidade do encontro pelo prazer do encontro, pela respiração e pelo
calor humano conjugados e livres de suas incongruências cotidianas. A sociabilidade é uma forma de conter o outro e estar contido nele sem uma relação
valorativa ou de posse, mas simplesmente pela possibilidade do reconhecimento de si no outro. “Para a sociabilidade”, diz Simmel, “se colocam de lado
as motivações concretas ligadas à delimitação de finalidades da vida, a forma
pura, a inter-relação interativa dos indivíduos, precisa ser acentuada com o
máximo de força e eficácia” (SIMMEL, 2006, p. 64).
As análises prévias, colhidas e articuladas durante a pesquisa de campo
realizada nos espaços expositivos da 6ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul,
permitem dizer que o fenômeno das bienais é, sobretudo, um fenômeno no
qual a sociabilidade se faz presente como um veículo que serve de suporte
para o intercurso de diversas posições estéticas no eixo da absorção da arte
contemporânea. Na tentativa de captarmos as relações pulsantes articuladas
pela sociabilidade no ambiente de uma bienal de arte, destacamos o caráter
fundamental de nossa opção metodológica, a etnografia, por entendermos
que ela possibilita a apreensão de uma série variada de registros da atividade
humana sobre comportamentos, ações, verbalizações, metaforizações, expressões corporais, enquadramentos individuais ou grupais, condutas relativas a
14
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um ethos específico, bem como, sobre o próprio espaço ou local delimitado
pelo campo investigado.
A prática antropológica de James Clifford traz em sua matriz um elemento essencial ao nosso estudo, do qual nos apropriamos para melhor percebermos as interações simbólicas operadas no âmbito de uma bienal de arte: a
noção de “zona de contato”. Segundo Geertz, James Clifford redimensiona sua
mobilidade investigativa retirando-a do ponto de partida de quem está entre
nativos ou em meio a um povo ou a uma cultura localizada, para lançá-la num
espaço que chamou de “zonas de contato” — exposições, pontos turísticos,
seminários sobre espetáculos artísticos, consultorias de museus, conferências
sobre estudos culturais e hotéis de viajantes (GEERTZ, 2001, p. 102). Ao citar a
obra Routes, de James Clifford, Geertz esclarece que há nela
uma série desordenada de “explorações pessoais”, não destinadas a retratar
“nativos em aldeias” nem “tradições puras e diferenças culturais isoladas”, mas
“pessoas indo a lugares”, “ambientes híbridos”, “culturas itinerantes” (GEERTZ,
2001, p. 103, grifo nosso).

A vertente da prática de pesquisa de James Clifford parece-nos pertinente para anunciar a opção que estabelecemos pela pesquisa etnográfica e pela
imersão no contexto do nosso objeto de estudo: misturar-se, percorrer os labirintos humanos, orquestrar uma certa ordem onde tudo soa como improviso,
tramar olhares, juízos e opiniões na urdidura complexa de um evento como
uma bienal de arte. Tudo isso encontra na etnografia uma justificativa e uma
razão de ser. Dissolver-se como névoa onde as pessoas buscam um sentido
para as suas atividades, práticas e performances, é uma forma de promover a
colisão entre universos íntimos e inalienáveis em busca de indícios que permitam conferir sentido às diversas práticas humanas.
A etnografia, portanto, permite ao pesquisador integrar um determinado contexto na tentativa de incitar marcações que funcionam como zonas de
contato, centros de convergência e divergência, núcleos imantados de eloqüência sobre determinadas facetas do agir humano. Ainda que os atores investigados nada verbalizem ao pesquisador sobre suas ações e intelecções,
deixam-nas transparecer no contato verbal com outros atores em processo de
interação, na sua gestualidade, nos seus silêncios, na sua observância e enquadramento frente às hierarquias, na sua mobilidade no contexto do campo investigado.
Inserida numa perspectiva etnográfica, nossa pesquisa atém-se à forma
como o contexto investigado atua como foco de instauração de sociabilidade,
bem como à análise dos usos sociais e das práticas de apropriação da arte como elemento cerceado por uma estrutura composta por atores que determiA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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nam padrões de gosto, beleza, funções e sentidos para a prática de visitação a
uma bienal de arte.
São essas relações internas que nos interessam, pois quando a arte é
exposta e se encontra em sua acomodação final para o contato com o público,
ela passou por uma série de estágios decisórios, punitivos, afirmativos ou negativos, que permitiram que ela estivesse onde está, demandado particularidades nem sempre isentas, mas muitas vezes comprometidas com um plano
orçamentário, com a obliteração das equipes curatoriais, com as diretrizes de
uma proposta temática, com as pressões de um domínio cultural espetacularizado, etc.
As bienais de arte, sob o enfoque que propomos desenvolver, não podem ser abordadas como instâncias operativas alheias a um eixo relacional.
Elas só assumem um sentido, só se tornam significativas ou relevantes porque
esse sentido é uma construção múltipla, socialmente significante, no sentido
do que propõe Blumer ao dizer que o significado das coisas “deriva o surge
como consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene com el prójimo”, bem como que “los significados se manipulan y modifican mediante un
proceso interpretativo desarollado por la persona al enfrentarse con las cosas
que va hallando a su paso” (BLUMER, 1982, p. 2). Nesse sentido, buscamos
compreender de que forma a sociabilidade evidenciada no ambiente de uma
bienal de arte interfere, articula ou orienta diferentes níveis de leitura das
artes visuais na atualidade.
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PROPONDO CAMINHOS PARA O LETRAMENTO VISUAL: UMA LEITURA
SEMIÓTICA DO LIVRO DE IMAGENS CENA DE RUA
Eduardo Lopes Piris1
Resumo: Este trabalho visa a oferecer uma proposta de leitura de narrativas
visuais aos professores de Artes e de Línguas. Para tanto, apresenta uma análise
semiótica do livro de imagens intitulado Cena de Rua de autoria de Angela Lago
(1994). Discute alguns problemas em torno do letramento visual no contexto
escolar. Delineia um panorama do realismo crítico na literatura infantil e juvenil a
fim de mostrar o contexto sócio-histórico por meio do qual emerge o discurso
desse livro de imagens. Analisa a expressão e o conteúdo das imagens, examinando alguns elementos dos níveis narrativo e discursivo do percurso gerativo de
sentido para depreender seu sentido.
Palavras-Chave: Letramento visual, Semiótica, Literatura infanto-juvenil, Narrativa visual.
Abstract: The aim of this work is to offer a proposal for reading visual narratives
to teachers of arts and languages. To this end, it presents a semiotic analysis of
the book of images entitled Cena da Rua by Angela Lago (1994). It discusses certain problems concerning visual literacy in the context of schooling. It outlines a
panorama of critical realism in children´s and young people´s literature to show
the socio-historic context through which emerges the discourse of this book of
images. It analyses the expression and the content of the images, examining certain elements of the narrative and discursive levels of the generative process of
meaning.
Key Words: Visual literacy, Children’s literature, Semiotics, Visual narrative.

INTRODUÇÃO
Uma observação inicial: apesar de ser recente a discussão sobre a relação entre a escola e as novas mídias, os objetos de estudo não o são. Se o meio
de expressão visual acompanha o homem desde as suas primeiras inscrições
rupestres, a instituição escolar privilegia, desde muito tempo, a exegese do
texto verbal, primeiro o oral (com o surgimento da retórica) e depois o escrito
(com o advento da imprensa).
Trazendo a questão para o nosso contexto brasileiro, embora os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 2000) façam menção à importância da linguagem não-verbal e às novas tecnologias de informação, presenciamos ainda em nossas escolas o que Adilson Citelli (2004, p. 21) chama de
descompasso:
1
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Talvez o termo descompasso seja o mais adequado para designar a situação presente vivida pelas escolas dos ciclos fundamental e médio diante dos meios de
comunicação e das novas tecnologias. As pesquisas que realizamos [...] revelam o
profundo desencontro entre o discurso didático-pedagógico estrito e as linguagens institucionalmente não-escolares (CITELLI, 2004, p. 21).

Seria óbvio afirmar que esse descompasso se deve à disparidade que há
entre a velocidade em que ocorrem as mudanças nos meios de comunicação e
na instituição escolar; às redes de ensino que não capacitam adequadamente
seus professores; às instituições de ensino superior que não contemplam as
novas linguagens em seus cursos de Pedagogia, de Letras e de Artes; aos cursos de pós-graduação — oferecidos por essas mesmas instituições de ensino —
que negligenciam tais linguagens preocupando-se em suprir supostas carências
do professor em sua formação inicial; à boa parte da pesquisa desenvolvida
por nossas universidades em que uma determinada área do conhecimento se
especializa sobremaneira no que entende ser o seu domínio que chega a desconsiderar o que uma área afim está explorando, tal como ocorre em Letras e
em Artes.
É por essa razão que Citelli afirma que “há que se combinar pesquisa, reflexão e ação, num movimento cujo resultado retorne o mais rapidamente
possível ao espaço escolar” (CITELLI, 2004, p. 31). Para nós, esse resultado
pode ser alcançado por meio de uma postura interdisciplinar no âmbito da
pesquisa e da prática pedagógica. E essa é a pretensão deste trabalho, que —
ao assumir os pressupostos teóricos da Semiótica greimasiana — visa a apresentar uma proposta de leitura de narrativa visual voltada para a prática pedagógica tanto na área de Artes como na de Letras.
LETRAMENTO VISUAL
Dondis (2004)2 apresenta a questão do alfabetismo visual, enfatizando a
necessidade de um olhar objetivo e metodológico sobre a linguagem visual:
Dentre todos os meios de comunicação humana, o visual é o único que não dispõe de um conjunto de normas e preceitos, de metodologia e de nem um único
sistema com critérios definidos, tanto para a expressão quanto para o entendimento dos métodos visuais. [...]. Não resta dúvida de que se torna imperativa
uma nova abordagem que possa solucionar esse dilema (DONDIS, 2004, p. 18).

É preciso destacar que essa abordagem proposta por Dondis (2004, p.
30-31) está fortemente ancorada no fator psicofisiológico. A autora entende
que a comunicação da mensagem visual é a manifestação verdadeira do artis2
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ta, ao passo que sua recepção depende da resposta subjetiva do espectador,
atribuindo, única e exclusivamente, ao aparelho sensorial da visão a condição
de comunicação entre artista e público:
Um só fator é moeda corrente entre o artista e o público, e, na verdade, entre
todas as pessoas — o sistema físico das percepções visuais, os componentes psicofisiológicos do sistema nervoso, o funcionamento mecânico, o aparato sensorial através do qual vemos (DONDIS, 2004, p. 31).

De fato, a leitura de imagens que não se pretende subjetiva necessita de
aparato teórico, de instrumentos que a tornem mais objetiva. Todavia, acreditamos que qualquer objeto construído por meio da linguagem visual é inexoravelmente concebido no seio de uma cultura, emergido de um contexto sóciohistórico, o que lhe confere o estatuto de enunciado, de enunciado visual. Assim, respaldados por nossas considerações preliminares, acreditamos que,
embora não seja possível negar a dimensão psicofisiológica que envolve o objeto visual, não devemos tê-la como o único nem o mais importante fator de
existência de tal objeto, sob o risco de incorporarmos concepções meramente
mecanicistas às nossas práticas pedagógicas.
Dondis ainda relativiza a importância dos fenômenos psicofisiológicos ao
mostrar o que o pensamento da psicologia da Gestalt pode oferecer em termos de análise e compreensão de qualquer sistema:
Grande parte do que sabemos sobre a interação e o efeito da percepção humana
sobre o significado visual provém das pesquisas e dos experimentos da psicologia
da Gestalt, mas o pensamento gestaltista tem mais a oferecer além da mera relação entre fenômenos psicofisiológicos e expressão visual. Sua base teórica é a
crença em que uma abordagem da compreensão e da análise de todos os sistemas exige que se reconheça que o sistema [...] como um todo é formado por partes interatuantes, que podem ser isoladas e vistas como inteiramente independentes, e depois reunidas no todo (DONDIS, 2004, p. 51).

Ora, isso não é concepção teórica, é um método de análise, de estudo
de um objeto, que, além de não ser exclusivo da psicologia da Gestalt, tem sua
origem no Discurso do método de René Descartes. Mas, se nos afastamos desse ponto de vista adotado por Dondis, acolhemos bem os esforços no sentido
de sistematizar uma gramática da linguagem visual que visa a estabelecer os
elementos básicos de composição da imagem, os quais serão recuperados em
nossa análise. De todo modo, nosso objetivo não é levar a cabo essa discussão,
mas apenas deixar uma porta de entrada para reflexões sobre essa questão,
pois o que nos interessa, neste momento, é tecer considerações sobre o alfabetismo visual, que preferimos chamar de letramento visual em razão de ser
um termo consagrado na bibliografia brasileira.
A Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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Quando lemos “alfabetismo” estamos diante de uma tradução da palavra inglesa literacy, a qual também dá origem ao termo “letramento”. As traduções e as revisões da literatura costumam veicular o termo “alfabetismo”,
ao passo que “letramento” já se consagra na produção intelectual brasileira.
Por exemplo, Magda Soares (2008), em seu artigo “Língua escrita, sociedade e
cultura: relações, dimensões e perspectivas”, de 1995, recorre ao uso do termo
“alfabetismo”, substituindo-o por “letramento” em suas obras posteriores,
como em Letramento: um tema em três gêneros, de 1998. Nesse contexto, não
há problema em dizer que os termos “alfabetismo” e “letramento” correspondem ao mesmo fenômeno.
Diferentemente da alfabetização, o alfabetismo (ou letramento) não se
encerra na aquisição da tecnologia da leitura e da escrita, mas é a conseqüência de sua incorporação à vida do indivíduo. Nesse sentido, Magda Soares explica que:
Só recentemente esse termo tem sido necessário, porque só recentemente começamos a enfrentar uma realidade social em que não basta simplesmente “saber ler e escrever”: dos indivíduos já se requer não apenas que dominem a tecnologia do ler e do escrever, mas também que saibam fazer uso dela,
incorporando-a a seu viver, transformando-se assim seu “estado” ou “condição”,
como conseqüência do domínio dessa tecnologia (SOARES, 2008, p. 29).

Assim, o alfabetismo consiste em um conjunto de comportamentos que
podem ser agrupados de acordo com duas dimensões: a individual e a social.
Na primeira, destaca-se a posse individual de habilidades de leitura e escrita
tais como a habilidade de decodificar símbolos escritos até a habilidade de
refletir sobre a importância do que foi lido, passando pelas habilidades de depreender o sentido de um texto, de interpretar seqüências de idéias, de compreender analogias, comparações, linguagem figurada, anáfora (SOARES, 2008,
p. 31). Já, do ponto de vista social, o alfabetismo é considerado como um fenômeno cultural, e não um estado ou condição individual, o que “implica em
um conjunto de práticas sociais associadas com a leitura e a escrita, efetivamente exercidas pelas pessoas em um contexto social específico” (SOARES,
2008, p. 33).
Essa dimensão social do conceito de alfabetismo se apresenta em duas
visões distintas. Há uma perspectiva funcional que traz consigo um valor
pragmático ao defender o uso das habilidades de leitura e de escrita como
meio de o indivíduo participar adequadamente das atividades de seu grupo
social: é o que conhecemos por alfabetismo funcional. Por outro lado, há uma
outra tendência do alfabetismo que entende que as práticas de leitura e escrita não devem ser neutras, mas sim “reforçar ou questionar valores, tradições,
20
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padrões de poder presentes no contexto social” (SOARES, 2008, p. 35): trata-se
aí de uma perspectiva crítica das práticas sociais de leitura e escrita.
Acreditamos que, após essa breve exposição sobre o conceito de alfabetismo (letramento), poderemos compreender bem a comparação que Dondis
(2004) faz entre o alfabetismo verbal e o alfabetismo visual:
Se a invenção do tipo móvel criou o imperativo de um alfabetismo verbal universal, sem dúvida a invenção da câmera e de todas as suas formas paralelas, que
não cessam de se desenvolver, criou, por sua vez, o imperativo do alfabetismo
visual universal, uma necessidade que há muito se faz sentir (DONDIS, 2004, p.1).

Percebe-se aí que a autora considera a invenção da máquina como o
motor do que ela chama de alfabetismo visual universal. Podemos ter a impressão de que o alfabetismo só passou a ser necessário após a invenção da
imprensa, e que antes disso não havia uma tradição literária. Mas o que se
quer enfatizar aí é o surgimento de uma nova cultura letrada que se criou com
o advento da imprensa, bem como o desenvolvimento de uma nova cultura da
imagem que nasceu da invenção da câmera fotográfica, da mesma forma que
estamos assistindo atualmente ao surgimento de uma cultura cibernética,
propiciada pelas novas tecnologias de informação. Trata-se da disseminação
dos suportes dos textos verbais e não-verbais e de seu conseqüente alcance
social.
No entanto, se à primeira vista essa comparação entre o alfabetismo
verbal e o visual contempla a dimensão cultural, parece-nos que falha ao considerar que o indivíduo alfabetizado é aquele que aprende tão somente os
componentes básicos da linguagem escrita, tais como as letras, as palavras, a
ortografia, a gramática e a sintaxe, que podem construir um número infinito de
expressões:
Dominando a leitura e a escrita, o que se pode expressar com esses poucos elementos e princípios é realmente infinito. Uma vez senhor da técnica, qualquer
indivíduo é capaz de produzir não apenas uma infinita variedade de soluções criativas para os problemas da comunicação verbal, mas também um estilo pessoal
(DONDIS, 2004, p. 3).

Embora não haja menção em seu texto, a autora se apropria aí de uma
concepção gerativista de linguagem, cujo fundador é Noam Chomsky, lingüista
ligado ao mesmo instituto de pesquisa de Dondis. Margarida Petter (2003)
explica que, para Chomsky, toda língua natural possui um número finito de
sons ou letras e, mesmo que as sentenças distintas da língua sejam em número infinito, cada sentença só pode ser representada como uma seqüência
finita de sons ou letras (PETTER, 2003, p. 15). Acreditamos que isso também
elucida por que Dondis (2004, p. 1) emprega o adjetivo “universal” no sinA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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tagma “alfabetismo verbal universal”, pois a chamada Gramática Universal é
também um dos postulados da teoria gerativista:
Para Chomsky, portanto, a linguagem é uma capacidade inata e específica da espécie, isto é, transmitida geneticamente e própria da espécie humana. Assim
sendo, existem propriedades universais da linguagem, segundo Chomsky e os
que compartilham de suas idéias (PETTER, 2003, p. 15).

Dondis (2004) assume essa mesma concepção de linguagem para sustentar a possibilidade da construção de infinitas expressões visuais a partir de
um número finito de elementos básicos (ponto, linha, forma, direção, tom, cor,
textura, escala, direção e movimento). Longe de negar esse fato e de querer
polemizar com a teoria gerativa, que — com todas as suas críticas — influenciou positivamente pesquisas sobre aquisição da linguagem que se mostraram
muito profícuas no campo da educação, discordamos da afirmação de Dondis
de que “o alfabetismo visual deve operar, de alguma maneira, dentro desses
limites” (DONDIS, 2004, p. 3), pois a linguagem não se resume aos níveis fundamentais da língua, há outros níveis que devem ser levados em conta ao se
abordar a interação humana. Da mesma forma que a leitura de um texto verbal literário não se basta ao exame estilístico de seus elementos fonéticos (assonância, aliteração, rima etc.), morfológicos (prefixação, sufixação, neologismos, seleção lexical etc.) e sintáticos (elipse, paralelismo, inversão e outras
construções sintáticas), a leitura de um texto visual artístico não deve também
operar somente dentro desses limites. O alfabetismo (letramento) pressupõe,
no mínimo, a abrangência dos níveis semântico, pragmático e discursivo da
linguagem.
Por fim, inclinamo-nos a um letramento que contempla as práticas sociais de leitura e escrita que visam à postura crítica diante dos valores veiculados
pelos objetos culturais construídos pelos mais variados meios de expressão. E
nossa proposta de letramento visual não é diferente disso. Dentre algumas
teorias que podem dar conta desse tipo de objeto cultural e de comunicação,
assumiremos neste artigo os pressupostos teóricos da Semiótica greimasiana,
pois se coloca como uma teoria que procura entender o texto (em seu sentido
largo) por meio do “exame tanto dos mecanismos internos quanto dos fatores
contextuais ou sócio-históricos de fabricação do sentido” (BARROS, 2000, p. 8),
abarcando não só o texto verbal — escrito ou oral —, mas também os textos
visuais, gestuais, sincréticos (com mais de um meio de expressão).
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PANORAMA DO REALISMO CRÍTICO NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL: CONTEXTO SÓCIOHISTÓRICO DE CENA DE RUA
A biologia foi a ciência que mais se destacou na segunda metade do século XIX. Em 1859, Charles Darwin publicou A origem das espécies e, em 1861,
Louis Pasteur e Robert Koch desenvolveram a teoria da microbacteriologia.
Esse avanço científico foi um dos fatores determinantes para a alteração do
pensamento e do comportamento naquele período, inclusive na literatura,
cujo movimento predominante era o Romantismo. Assim, uma nova maneira
de ver e de retratar o homem e seus conflitos por meio da narrativa fez-se
valer naquele momento: o Naturalismo.
As novas teorias científicas e seus impactos sociais, culturais e literários
foram “exportados” para outros países. E, da França para o mundo, a nova
tendência foi sendo desdobrada, reelaborada e apropriada conforme a cultura
regional. O naturalismo francês de Émile Zola desdobra-se no realismo de
Flaubert, no inglês Dickens, nos russos Dostoiévski e Tolstói, no português Eça
de Queirós, no brasileiro Machado de Assis e entre outros. Se a maneira naturalista de narrar teve sua importância ao romper com a maneira romântica e
abrir caminho para novas experiências, os contrastes sociais e os dramas pessoais apenas encontraram seu lugar no Realismo.
Nesse contexto de injustiças sociais, a pobreza assolava a infância na Europa industrializada do século XIX. A criança pobre não era criança, pois não
era criada, não brincava, não tinha saúde, enfim, não podia ser feliz, porque
estava submetida a aproximadamente dez horas de trabalho em uma fábrica.
Enquanto isso, a literatura retratava seus heróis de maneira avessa à realidade dessas crianças: eles não sofriam como elas, e a narrativa ainda se apresentava num tom moralizador. Naquele momento, se impôs a necessidade
de produzir uma literatura mais crítica e denunciativa do que aquela que se
fazia. Desse modo, o realismo foi construído, entre outros, por Dickens com
Oliver Twist de 1838, Mark Twain com Tom Sawyer de 1871, Hector Malot com
Sem família de 1878 e outras obras para a juventude até 1930. No Brasil, após
a Semana de 22, Graciliano Ramos retoma o realismo brasileiro de Lima Barreto e Graça Aranha com uma forma reestilizada de narrar o cotidiano, tornando-se o principal escritor brasileiro engajado ao realismo crítico. Destaca-se
ainda a obra de Odette Barros Mott, que assina uma série literária que inicia
com Justino, o retirante (1970) e se encerra com As empregadas (1981), sendo
nove livros escritos para que a juventude tomasse contato com os problemas
sociais dos jovens de outras regiões brasileiras (GÓES, 1991, p. 155). É nesse
contexto que se insere o livro de imagens Cena de Rua, publicado em 1994,
por Ângela Lago.
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EFEITOS DE SENTIDO CONSTRUÍDOS PELO PROJETO GRÁFICO E PELAS TÉCNICAS DE
COMPOSIÇÃO
As quatro capas, a página de rosto e as duas orelhas (interna e externamente) são totalmente pretas. O detalhe é que o título da obra, o nome da
autora e o nome da editora estão dispostos na parte central da primeira capa e
da página de rosto, de modo a sugerir que são tipos pichados em algum muro
no meio da escuridão de uma grande cidade. Todas as molduras das ilustrações internas também são pretas, ajudando a construir o ambiente soturno da
história que se passa à noite.
Quanto à composição das imagens, Dondis (2004, p. 139) nos mostra que
as técnicas visuais oferecem uma grande variedade de meios para a expressão
visual, que se apresentam como polaridades de um continuum. Alerta para o
fato de que tais técnicas visuais não são opções que se excluem mutuamente e
que também são combináveis e interatuantes na utilização compositiva
(DONDIS, 2004, p. 139-140), apresentando, assim, algumas categorias, a saber:
equilíbrio e instabilidade; simetria e assimetria; regularidade e irregularidade;
simplicidade e complexidade; unidade e fragmentação; minimização e exagero;
atividade e estase; neutralidade e ênfase; transparência e opacidade; exatidão e
distorção, agudeza e difusão.
Se observarmos todas as onze imagens de Cena de rua, depreenderemos
que o estilo da obra é o resultado de uma composição forte, pois as técnicas que
mais se destacam aparecem de maneira bem polarizada, o que também contribui com a clareza do resultado das imagens.
Comecemos por destacar que a instabilidade é a técnica predominante
no livro, sendo sete imagens instáveis contra quatro em equilíbrio. Por exemplo, na primeira imagem podemos notar que todo o seu peso está concentrado
do lado direito, pois a junção dos carros ocorre de modo tão harmonioso que
eles passam a ser vistos como um só fundo verde fragmentado3, ao passo que
o menino e o motorista (à direita) são o foco da imagem. E isso ocorre também
na terceira, da sexta à nona e na décima primeira imagem, alterando-se os
elementos que compõem o fundo.
Outra técnica bem recorrente em Cena de rua é a da distorção, que, ao
contrário da exatidão, “adultera o realismo, procurando controlar seus efeitos
através do desvio da forma regular” (DONDIS, 2004, p. 154). Retomando a

3
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Dondis, ao explicar a diferença entre unidade e fragmentação, diz que “a junção de muitas
unidades deve harmonizar-se de modo tão completo que passe a ser vista e considerada como uma única coisa” (DONDIS, 2004, p. 145).
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primeira imagem, o movimento4 é dado ao menino por meio da distorção, pois
os seus membros inferiores não seguem a mesma direção que os seus membros superiores e o seu pescoço, que — por sua vez — parece deslocado do
tronco. E, igualmente, o motorista tem seus traços fisionômicos distorcidos: o
nariz, o queixo, os olhos, a sobrancelha e os fios de cabelo são pontiagudos.
Essa distorção é recorrente em todas as imagens, acentuando-se na terceira
imagem, em que a motorista é representada com um longuíssimo pescoço,
além de cabelo, nariz, olhos e dentes pontiagudos.
Ao contrário da regularidade, que constitui o favorecimento da uniformidade dos elementos e o desenvolvimento de uma ordem baseada em algum
princípio ou método constante e invariável, a irregularidade enfatiza o inesperado e o insólito (DONDIS, 2004, p. 143) e é outra técnica que aparece em Cena
de rua. A quarta e a quinta imagem apresentam ambas duas figuras, sendo
uma figura com força direcional diagonal (o menino) e outra figura com força
direcional vertical (a senhora; a mãe com o bebê). Diferentemente das demais
imagens, que apresentam figuras com força direcional horizontal ou vertical.
Ressaltamos essa irregularidade, porque a direção diagonal representa a força
direcional mais instável e provocadora das formulações visuais (DONDIS, 2004,
p. 60).
Em síntese, as técnicas visuais mais recorrentes nas imagens que compõem Cena de rua são a instabilidade, a distorção, a irregularidade e a atividade. E a combinação dessas técnicas de composição produz imagens com grande força tensiva. Por fim, é preciso dizer que, se ainda não tratamos das cores,
é por que preferimos explorar esse recurso ao lado do percurso narrativo no
item seguinte.
ANÁLISE SEMIÓTICA DO TEXTO VISUAL CENA DE RUA
Até este momento, expusemos apenas os dados referentes ao contexto
sócio-histórico da obra e ao seu plano da expressão. Passaremos, então, a tratar da construção do sentido desse texto visual, examinando elementos concernentes ao seu plano do conteúdo, que é concebido pela Semiótica sob a
forma do chamado percurso gerativo do sentido. Trata-se de um percurso que
consiste num simulacro metodológico e que vai do mais simples e abstrato ao
mais complexo e concreto, apresentando-se em três níveis, a saber:
— o nível fundamental é o mais simples e abstrato e nele se investigam
as oposições semânticas que essencialmente sustentam o sentido do

4

A atividade como técnica visual deve refletir o movimento através da representação ou da
sugestão (DONDIS, 2004, p. 149).
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texto, tais como liberdade vs. opressão, civilização vs. natureza, vida
vs. morte;
— o nível narrativo é caracterizado pela organização da narrativa por
um sujeito, que assume os elementos das oposições semânticas fundamentais como valores e os faz circular entre outros sujeitos;
— o nível discursivo é assinalado pela assunção da narrativa pelo sujeito
da enunciação, aquele que é responsável pela manifestação do enunciado, e não aquela figura que narra a seqüência dos acontecimentos.
Em Cena de rua, podemos observar não só o percurso narrativo do sujeito menino, como também o percurso narrativo do anti-sujeito motoristas. O
objeto que circula entre esses sujeitos é representado pela figura das esferas
vermelha, amarela e verde que estão dentro de uma caixa retangular. No entanto, esse objeto não se reduz em si mesmo, ele é investido de um valor. Ao
depreendermos a cena de um menino que tenta mascatear sua mercadoria
nos faróis de trânsito (sinal, sinaleira, semáforo), inferimos que o sujeito menino deve fazer circular tais objetos a fim de garantir sua sobrevivência. É dessa
maneira que esse objeto mercadoria é investido do valor sobrevivência, o que
nos permite definir vida vs. morte como a oposição semântica fundamental
que sustenta o sentido desse texto visual, em que sujeito menino e anti-sujeito
motoristas tentam — cada qual à sua maneira — sobreviver no trânsito. Nessa
perspectiva, Greimas (1979) explica que:
O conto maravilhoso não é apenas a história do herói e de sua busca, mas também, de forma mais ou menos oculta, a do vilão: dois percursos narrativos, o do
sujeito e o do anti-sujeito, desenrolam-se em duas direções opostas, mas caracterizadas pelo fato de que os dois sujeitos visam a um único e mesmo objetovalor (GREIMAS, 1979, p. 299).

Proporemos, então, a leitura do percurso narrativo do sujeito menino,
observando também os efeitos obtidos pelo recurso técnico visual das cores,
que, em Cena de rua, não servem somente para colorir a cútis das personagens
e a lataria dos automóveis.
Nesse livro, as cores travam um diálogo fundamental com um código internacionalmente compartilhado pela cultura do automóvel, pois, em todo o
mundo, as cores do semáforo têm o mesmo significado e devem cumprir a
mesma função de controlar o fluxo de trânsito dos veículos e o dos pedestres
também. No entanto, é interessante notar que, do ponto de vista semiótico,
essas cores figurativizam o estado juntivo do sujeito menino em relação ao seu
objeto de valor. Expliquemos: o sujeito menino deve fazer circular o objeto
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esfera para entrar em conjunção com o valor sobrevivência (dinheiro, alimentação etc.).
Para estabelecimento das relações semióticas entre as cores do semáforo e os estados juntivos do sujeito menino, formulamos o seguinte quadro:
Quadro 1 — Relações semióticas entre as cores do semáforo e os estados juntivos do sujeito
menino
Cor
Significado no
Significado no
Relação entre
Categoria tímica
trânsito
texto
sujeito e objeto
verde
siga
esperança
conjunção
euforia
sucesso
amarelo
atenção
surpresa
relaxamento de
não-euforia
cuidado
preparação
tensão
não-disforia
vermelho
pare
agressão
disjunção
disforia
insucesso

Devemos notar que a representação cromática do sujeito e do antisujeito estabelece a própria oposição entre eles: o menino é figurativizado pela
cor verde, enquanto os motoristas o são pela cor vermelha. Dessa forma, podemos opor os sujeitos em verde vs. vermelho, sujeito vs. anti-sujeito, protagonista e adjuvante vs. antagonistas. Isso, com exceção à quinta imagem, em
que a cor azul quebra essa isotopia ao representar a proteção e o carinho dispensados pela mãe ao seu filho. Já a representação cromática dos automóveis
é que indica os estados juntivos do menino.
A cor verde está associada aos estados conjuntivos, em que o sujeito
menino torna-se sujeito da ação e projeta sua esperança no sucesso (conforme
primeira, oitava e décima primeira imagens), corroborando o sentido do verde
no semáforo: siga.
A cor amarela está associada aos estados de relaxamento entre conjunção e disjunção. Há aí dois momentos distintos de relaxamento que preparam
o sujeito para mudança de estados:
a) na segunda imagem, o amarelo indica que o sujeito menino está
sendo preparado para perder seu objeto (sofrer uma falta), o que
ocorre na terceira imagem. O menino vai percorrendo gradualmente um percurso narrativo disfórico, pois está mascateando (primeira
imagem), surpreende-se com a ameaça dos cães (segunda imagem),
é roubado (terceira imagem), deixa de mascatear (quarta e quinta
imagens) e liqüida seu objeto (sexta e sétima imagens), liqüidando
também sua esperança de sobrevivência;
b) a partir da sétima imagem, a cor amarela indica que o sujeito menino está sendo preparado para obter um novo objeto e retomar o
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percurso narrativo eufórico, em que se configura no sujeito da ação
em busca da sobrevivência. O sujeito menino furta um objeto (oitava imagem), foge da perseguição (nona e décima imagens) e volta a
mascatear (décima primeira imagem).
Confirma-se aí o sentido do amarelo no semáforo: atenção.
Finalmente, a cor vermelha está associada aos estados disjuntivos do sujeito menino em relação ao seu objeto: o sujeito do fazer perde seu objeto e
torna-se um sujeito de estado. A terceira e a sexta imagens definem o limite
desse estado passional do sujeito menino. Na terceira imagem, o menino é
roubado, perde seu objeto; na quarta imagem, o menino admira as riquezas da
senhora; na quinta imagem, o menino contempla o afeto e o carinho entre
mãe e filho; na sexta imagem, a cor vermelha sinaliza o estado disjuntivo, pois
o sujeito menino está perdendo (sem fazer circular) seu objeto. Em suma, o
menino deixa de realizar sua tarefa (mascatear), porque se torna um sujeito de
estado (e não de ação), perfazendo o percurso passional da resignação. Eis que
o sentido do vermelho no semáforo se faz presente no percurso narrativo do
sujeito: pare.
No que diz respeito ao nível discursivo, aquele em que o enunciador assume a narrativa, podemos dizer que não há eufemismo no tom da autora
Ângela Lago, pois o livro discursiviza o tema das crianças que vivem em estado
de risco e o descaso da sociedade pelo tema. Uma criança mascateando doces,
limpando os parábrisas dos carros, fazendo “flanelinha”, pedindo esmolas ou
roubando, não comove as pessoas cidadãs no trânsito, ao contrário, incomodaas a ponto de instaurar o sentimento de rivalidade entre esses sujeitos.
A tensão de Cena de rua se expressa não apenas por meio da combinação de suas técnicas visuais, mas também pelos conhecimentos prévios que o
leitor mobiliza ao re-conhecer a cena do menino de rua, desamparado, que
tenta sobreviver abordando motoristas no trânsito. A construção do tempo e
do espaço em Cena de rua representa, metonimicamente por meio de uma rua
movimentada, uma grande cidade moderna. Trata-se da representação do
espaço social, do espaço transformado pelo trabalho do homem através do
tempo, revelando os costumes e o caráter dos sujeitos enquanto indivíduos
membros de um grupo social e representados por meio de personagens, que
são a “[...] ‘amplificação’ ou ‘síntese’ de todas as possibilidades de existência
permitidas ao do Homem ou à condição humana” (COELHO, 1981, p. 59). A
narração da história desse menino deixa emergir um discurso que desvela uma
das conseqüências da desigualdade social tão fortemente manifestada nas
grandes cidades modernas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que, por meio deste artigo, tenhamos conseguido mostrar
que o alfabetismo ou letramento visual (bem como o verbal, o digital, o televisivo etc.) não pode se restringir ao (re)conhecimento dos elementos básicos e
das técnicas de linguagem empregadas na construção de um objeto simbólico,
que é também um objeto cultural e de comunicação, o que faz pressupor a
interação entre sujeitos. Nossa análise tentou mostrar como os fatores “internos” de construção do texto relacionam-se com os fatores “externos” ao texto,
considerando a importância do contexto sócio-histórico como parte constitutiva da obra, e não como um mero envelope. Se o texto pressupõe um sujeito e
está historicamente inserido na sociedade, não temos mais somente o texto,
temos também o discurso.
Neste estudo, nos detivemos a um objeto literário pertencente à literatura infanto-juvenil. Poderíamos nos indagar se a temática dessa obra não é
propriamente voltada ao público infantil, se sua linguagem não visa ao lúdico,
à fantasia, porque é muito realista. Poderíamos, porque “quanto mais o homem cede ao seu lado racional, para relacionar-se de modo útil, linear ou superficial com a exterioridade, mais se distancia do mito, do sonho, da infância
e da poesia e da arte em geral” (RESENDE, 1988, p. 111). E, se entendermos a
poética realista como este “relacionamento útil e linear com a exterioridade”,
concluiremos que a linguagem realista não é a mais apropriada à literatura
infantil e juvenil, já que a mesma não privilegiaria o elemento infância. No
entanto, queremos concluir nossa exposição deixando a seguinte questão: qual
foi o elemento subtraído do menino de Cena de rua senão a infância?
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ANEXOS

Capa do livro

Primeira imagem

Segunda imagem
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Terceira imagem

Quarta imagem

Quinta imagem

Sexta imagem
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Sétima imagem

Oitava imagem

Nona imagem

Décima imagem

Décima primeira e última imagem
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LITERATURA E MULTIMEIOS: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA
Eric Zorob1
Geruza Zelnys de Almeida2
Resumo: O artigo discute o ensino da literatura aliado ao aprendizado das linguagens multimídias e apresenta uma atividade realizada com alunos do Ensino
Médio, fundamentada em teóricos da literatura, semiótica e comunicação: a
tradução de músicas em videoclipes.
Palavras-Chave: Literatura, Multimeios, Educação, Ensino.
Abstract: The article discusses the teaching of literature allied to the learning of
multimedia languages and also presents an activity undertaken with secondary
level students based on theories of literature, semiotics and media studies: the
translation of music into video clips.
Key Words: Literature, Multimedia, Education, Teaching.

INTRODUÇÃO
Apesar da quantidade e da qualidade de artigos de análise e crítica literária publicados no meio acadêmico, o ensino da literatura, nos níveis fundamental e médio, precisa urgentemente de uma revisão que leve em conta sua
especificidade artística. E, para isso, os professores devem estar qualificados
para compreender e desenvolver projetos pedagógicos dentro dessa perspectiva.
Também o fato de vivermos a era da imagem, da economia verbal, do
signo visual, influencia a maneira como lemos: submetemo-nos à sedução da
visualidade que tem sua porção tátil tão ilusoriamente próxima. Entretanto,
embora alguns digam o contrário, as múltiplas linguagens dos multimeios e,
em especial, a Internet podem ser ferramentas eficazes no ensino da literatura
e na difusão da leitura entre crianças e adolescentes.
Dessas reflexões surgiu o interesse em investigar o trajeto palavraimagem numa tentativa de “ressensualizar” a leitura literária entre alunos do
Ensino Médio, comprovando sua carga imagética por meio do trabalho de tradução. A tradução, enquanto recriação, potencializa a compreensão dos elementos literários e desenvolve uma postura ativa frente à aquisição do conhecimento.
Assim, iniciamos nossa investigação propondo um diálogo entre os conceitos de “literariedade” e “tradução”, transpondo-os ao universo dos multi1
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meios, cuja conceituação é feita a partir das contribuições teóricas de Arlindo
Machado e Lúcia Santaella, principalmente. Para validar essas questões de
ordem teórica, apresentamos um projeto realizado com alunos do Segundo
Ano do Ensino Médio, do Colégio Laranjal, na cidade de Laranjal Paulista, interior de São Paulo, intitulado “As mulheres de Chico”.
1 LEITURA, LITERATURA E MULTIMEIOS: UMA QUESTÃO DE TRADUÇÃO
A compreensão da especificidade literária reside no conceito de literariedade, ou seja, a qualidade que difere o texto coloquial composto por signospara3, do texto literário composto por signos-de. Os signos-para são aqueles
que remetem a algo fora do texto, já os signos-de remetem ao próprio texto, à
construção ou organização do material vocabular em obediência a certos procedimentos.
Entre os procedimentos literários, o principal é dar à função poética lugar de domínio4 no texto, assim, a mensagem volta insistentemente para si
mesma, fazendo com que o leitor busque o texto novamente e novamente,
sem o intuito de extingui-lo pela interpretação, mas de perdurar sua eterna
“novidade” e seu “desejo” pelo desejo do leitor — para unir num pensamento
Pound (1970, p. 32) e Barthes (1999, p. 11). Dessa maneira, o texto literário
não se dilui, ao contrário, se fixa como uma imagem, ou seja, uma construção
sedimentada que não pode ser dita de outra forma que não aquela na qual se
apresenta.
Sobre essa questão detêm-se os grandes estudiosos da literatura, de
Peirce (1996) e o caráter icônico do texto artístico a Bakhtin (2000) e o discurso
como “imagem de linguagem”. Isso porque a imagem diz-se a si própria e é
idêntica a si mesma, isto é, trata-se de uma presença capaz de “suprir o contato direto e a manter, juntas, a realidade do objeto em si e a sua existência em
nós” (BOSI, 2000, p. 19). Nesse sentido, a literatura constrói imagens e o leitor
competente as recria em sua leitura.
É, portanto, a literariedade que deve ser destacada no ensino da literatura, já que ela seqüestra e encanta o leitor. Mas, isso só é possível à medida
que se põe em evidência o processo e os enigmas de construção da imagem
poética. Quando o leitor compreende esse processo, ganha a chave da leitura

3
4
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Conceito formulado por Charles Morris e posteriormente retomado por Pignatari (1987, p.
17).
Jakobson (1983, p. 485) define dominante como o “centro de enfoque de um trabalho artístico: ele regulamenta, determina e transforma os seus outros componentes. [...] É ele que torna específico o trabalho”.
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do texto literário e isso o coloca numa posição parecida com a do autor: a de
tradutor.
Quando se fala em tradução, é comum pensar na reescrita de um texto
para outro idioma. Entretanto, a tradução vai além disso, já que a própria interpretação é um avançado sistema tradutório no qual se substitui uma série
de palavras estruturadas por outras palavras e/ou estruturas que garantam
maior proximidade com o sentido original. Assim, quando propomos a tradução como método para o ensino da literatura, apenas tornamos visível um
processo natural do ser humano.
Mas, o trabalho de tradução se aperfeiçoa ainda mais quando utilizadas
as potencialidades dos novos suportes ou quando utilizados outros e variados
meios, diferentes do texto original. Essa tradução não literal foi chamada de
transcrição pelos irmãos Campos que aproximam o tradutor do transfigurador,
ou seja, daquele que transforma a figura, recriando-a:
tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, autônoma porém recíproca. Quanto mais inçado de dificuldades esse texto, mais recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta de recriação. Numa tradução
dessa natureza, não se traduz apenas o significado, traduz-se o próprio signo, ou
seja, sua fisicalidade, sua materialidade mesma (propriedades sonoras, de imagética visual, enfim tudo aquilo que forma, segundo Charles Morris, a iconicidade
do signo estético, entendido por signo icônico aquele “que é de certa maneira
similar àquilo que ele denota”). O significado, o parâmetro semântico, será apenas e tão-somente a baliza demarcatória do lugar da empresa recriadora. Estáse, pois, no avesso da chamada tradução literal (CAMPOS, 1992, p. 35).

Também Valéry concorda que a tradução consiste em “produzir com
meios diferentes efeitos análogos” (apud PAES, 1990, p. 40). Assim, a arte de
traduzir é dar nova forma a algo que já existe, ou seja, interiorizar algo exterior, desmontá-lo, recompô-lo e devolvê-lo ao mundo em novos signos. Nesse
sentido, pode-se dizer que o produto da tradução é outro apesar de guardar
dentro de si aquele que o originou: dentro da obra recriada ouvem-se os ecos
da original, ecos que não são repetição, mas imagens análogas e aproximativas.
Toda essa operação é muito semelhante à criação, senão idêntica (PAZ,
1999), afinal a recriação exige uma postura crítica e criativa perante o objeto
pronto e, acima de tudo, a disposição para o trabalho analítico e sintético.
Como se vê, nesse processo tradutório, se estabelece uma relação de coautoria entre tradutor e autor da obra traduzida.
O produto da tradução, por sua vez, torna-se mediação, pois convidanos à leitura do original e à investigação das soluções encontradas para recriar
as comparações por semelhanças ou dessemelhanças dos grandes textos. AA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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lém disso, quando trazidas para o suporte hipermídia, essas produções potencializam a leitura e o interesse pela literatura, auxiliando no ensino por meio
da interatividade, da socialização da experiência criativa-criadora e da inclusão
digital.
Como propomos no início do artigo, o texto literário também se configura como uma imagem e, sendo assim, dialoga muito tranqüilamente com os
multimeios, além de encontrar boa acolhida na Cibercultura. Quando falamos
em multimeios, nos referimos a todo meio que integre imagem, som, animação e texto em um único canal. Por isso, a leitura dos multimeios exige o conhecimento de outras linguagens que não apenas a escrita, mas a linguagem
dos audiovisuais, da fotografia, da fonografia, das mídias eletrônicas e, principalmente, do plurilingüismo que os compõem.
Sendo um hipertexto por excelência, já que composto por um “conjunto
de nós ligados por conexões” (LÉVY, 1993, p. 17), o texto literário se potencializa ainda mais no ambiente hipermidiático e com os recursos dos multimeios.
Entretanto, não é fácil para o aluno entender que literatura é imagem, afinal
ele está acostumado com a visualidade colorida dos out-doors, da televisão, do
computador e no texto ele só encontra palavras: palavras e silêncios assustadores porque prenhes de significado. Junto a isso, há o fato de a literatura,
ensinada na escola, servir quase que exclusivamente ao ensino da língua, ou
seja, o artístico sai de cena para dar lugar ao puramente utilitário e, paradoxalmente, ensinar normas por meio da subversão poética.
Essas considerações levam-nos a crer que a falta de interesse pelo literário está associada à dificuldade de des-cobrir as imagens que se escondem sob
a fina pele das palavras, ou melhor, transformar palavras em imagens. O mundo fala por imagens visuais que — diferente da palavra escrita, a qual pede o
encontro voluntário com o leitor — saltam sobre o indivíduo ignorando seu
arbítrio e impondo-se sedutoramente sobre o olhar. Essa superexposição, inevitável obviamente, mascara o trabalho de criação e torna menos desejável —
porque mais exigente — ler literatura.
2 UMA EXPERIÊNCIA TRADUTÓRIA: PALAVRA-IMAGEM
Há no conteúdo disciplinar do segundo ano do Ensino Médio uma unidade destinada ao tema mulher em diferentes períodos literários e, para complementá-la, propomos aos alunos o projeto “As mulheres de Chico” visando à
produção de videoclipes para canções do cantor e compositor Chico Buarque
de Hollanda. A escolha ampara-se na representatividade de Chico no cenário
artístico, a qualidade literária de suas produções e o tratamento dispensado à
figura feminina em sua obra poético-musical. Soma-se a isso, o pouco acesso
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dos adolescentes à música popular brasileira de qualidade e a necessidade da
escola fazer esse tipo de mediação.
O trabalho com audiovisual, por sua vez, justifica-se pela pluralidade de
linguagens que compõem esse formato híbrido. Ao se dedicar à produção de
um videoclipe o aluno
opera com códigos significantes distintos, parte importados do cinema, parte
importados do teatro, da literatura, do rádio e, mais modernamente, da computação gráfica, aos quais acrescenta alguns recursos expressivos específicos, alguns modos de formar idéias ou sensações que lhe são exclusivos. (MACHADO,
1997, p. 190).

Os alunos empolgaram-se de imediato com a proposta que lhes proporcionou a oportunidade de trabalhar com novos recursos e tecnologias que
estão inseridos no cotidiano, porém, na maioria das vezes, fora do ambiente
escolar. Apesar da empolgação, o trabalho não foi simples, pois exigiu muita
disciplina, dedicação, além de novas e específicas aprendizagens já que um
videoclipe é o resultado da manipulação da música, da letra e da imagem que,
juntas, precisam produzir um todo sonoro-imagético carregado de sentido.
O projeto teve duração semestral e o objetivo principal de estimular a
leitura do texto literário comprovando sua carga imagética, além de integrar o
leitor a um mundo escrito em diversas linguagens. Para isso, seguiram a apresentação do projeto: a formação dos grupos de trabalho; a seleção das músicas, que ficava a cargo do grupo e tinha como único quesito referir-se à figura
feminina; a apreciação, leitura e discussão das músicas entre os integrantes do
grupo. Depois desse momento inicial, fizemos reuniões de orientação de leitura (encontros individuais com os grupos para discutir possibilidades para o
roteiro e sugerir leituras de apoio).
Nas orientações é que se concentra a parte mais importante e fundamental do trabalho, ou seja, são nelas que se apre(e)nde a especificidade poética e as diretrizes do processo tradutório e transcriador. O aluno analisa a
canção, depois a letra, verso a verso, relacionando com o sentido e a atmosfera geral da música, levando em conta o ritmo, a interpretação do cantor e tudo
que possa servir de referência à tradução imagética. Nesse trabalho analítico
se dá o encontro com a literariedade, a descoberta do processo de construção
poética, possível apenas nos exercícios de releitura do texto literário. Essa etapa, portanto, é que dará os subsídios para a seleção e/ou produção das imagens que acompanharão a música e que precisam, também, apresentar qualidade artística, ou ainda, uma certa poeticidade nas imagens.
É importante que o aluno compreenda que uma imagem visual também
é um texto e, por isso, tem autonomia. Portanto, não se deve esperar que a
A Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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imagem represente fielmente a palavra, mas sim que dialogue com ela, ampliando, sugerindo ou mesmo questionando o sentido contido na letra. É o que
diz Oliveira (1998, p. 65): “uma ilustração adequada jamais é a história do texto. A sua perenidade na memória da criança será melhor obtida quando o ilustrador materializa na imagem aquilo que é inexprimível pela palavra”.
No videoclipe de “A Rita”5, por exemplo, os alunos conseguiram captar
essa idéia ao sobrepor a imagem de um garoto sorrindo e sem dentes ao verso
“a Rita levou meu sorriso”. Sabe-se que Rita, ao partir, leva tudo embora (sorriso, assunto, planos, engano, coração), ou seja, leva tudo aquilo que faz dele
um homem como se, de certa forma, o castrasse. Essa castração, que não é
percebida racionalmente pelos alunos, é intuída pelos recursos literários e fica
materializada na imagem utilizada no audiovisual. O que é um sorriso sem
dentes? O que é uma boca sem dentes? O vazio deixado por Rita recebeu uma
leitura visual tão poética e carregada de sentidos quanto à construção escrita.
Porque toda imagem é um recorte, há a necessidade de discutir exaustivamente e preparar um roteiro adequado ao que se espera como recriação. É
um trabalho que desenvolve habilidades específicas de compreensão, competência leitora e interpretativa, além de, ao valorizar a refacção do roteiro, desenvolver a mobilidade do pensamento e a capacidade de deslocar-se criticamente frente ao pronto e acabado. Soma-se a isso, a valorização da relação
aluno-professor e do próprio conceito de orientação e sua implicação na vida
escolar e pessoal do adolescente.
Sendo assim, somente após a orientação e aprovação do roteiro, seguiuse a confecção do trabalho: seleção e montagem da iconografia, ou seja, do
conjunto de imagens que representariam a mensagem desejada, observando
cortes, sobreposições, efeitos cromáticos, tudo enfim que preservasse a qualidade literária da música. Para essa etapa prática do trabalho, os alunos receberam informações sobre as especificidades dos suportes e dos materiais selecionados pelos grupos nas suas produções: o uso de câmeras fotográficas para
a produção de fotografias ou a seleção de imagens prontas no site de pesquisa
www.google.com, bem como sobre o funcionamento do programa Movie Maker, disponível no ambiente Windows, onde seria feita a montagem do videoclipe.
Evidentemente, também nos foi necessário aprender a utilizar essas
tecnologias e linguagens, pois nunca havíamos feito um trabalho como esse e,
por isso, foi uma surpresa quando conseguimos finalizar a recriação de Iracema Voou6. Para confecção do que seria o clipe-piloto, trabalhou-se com foto5
6
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Para ver, acesse: http://video.google.com/videoplay?docid=-8587890169084018637.
Para ver, acesse: http://www.youtube.com/watch?v=2v7fIpB-H-s&mode=related&search.
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grafias selecionadas no www.google.com, modificadas em Photo Paint e com
grafismos que retomavam poemas concretos, mantendo no audiovisual a intertextualidade proposta na canção. Para representar iconicamente Iracema, a
índia brasileira, utilizou-se uma pena pintada de verde e amarelo.
A montagem do videoclipe, ou seja, a justaposição das imagens é um
processo que requer a habilidade de sustentar a duração de uma imagem no
tempo dependendo do ritmo, dos próprios efeitos especiais utilizados ou, ainda, do movimento da câmera quando se trata de uma imagem fílmica. Esse
tipo de trabalho amplia habilidades perceptivas relacionadas ao espaço-tempo,
isto é, a ordem temporal dos acontecimentos no espaço real ou ficcional
(SANTAELLA; NÖTH, 1998, p. 77).
Alguns grupos trabalharam com o formato de slides, justapondo e sobrepondo fotografias numa determinada seqüência; outros grupos trabalharam também com imagens filmadas em câmeras fotográficas digitais; outros
utilizaram ainda elementos gráficos ou tipográficos na produção final, tudo na
tentativa de apreender, manter e recriar a qualidade literária das músicas de
trabalho.
João e Maria7, videoclipe com mais de 800 visualizações em dois meses
na Internet, pode ser visto como uma obra de arte que só acresce sentidos à
obra original em letra e música. As sutilezas na representação de um amor a
princípio ingênuo e que evolui para uma relação adulta são surpreendentes. A
sexualidade, em estado latente na infância, é representada nas imagens do
lençol vermelho, nas brincadeiras de roda e de pega, na tomada do encontro
que soube preservar a intimidade da relação sexual.
Em História de uma gata8, outro bom exemplo, o aluno também soube
manter a linguagem de fresta do autor ao iludir o espectador com imagens de
lindos gatinhos e deixar nas entrelinhas — ou melhor, nas “entrefotos” — o
conteúdo político e subversivo da canção escrita para peça Os saltimbancos,
dita infantil.
Entretanto, por mais variedade e disponibilidade de opções encontradas
nos recursos tecnológicos, muitas vezes é quase impossível dar conta da riqueza vocabular e da poeticidade da obra literária. Daí a necessidade de incentivo
constante às criações para que o grau de exigência do professor não os desanime do projeto.
O grupo que traduziu Outros Sonhos9, por exemplo, comentou sobre a
dificuldade de encontrar imagens que se aproximassem da carga de significa7
8
9

Para ver, acesse: http://www.youtube.com/watch?v=9S959URf1o4.
Para ver, acesse: http://www.youtube.com/watch?v=tLajDrSqdII.
Para ver acesse: http://www.youtube.com/watch?v=LIs9anDRns0.
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dos encontrados na canção. A música exigiu que as alunas construíssem e manipulassem imagens no computador (Photoshop) para adequá-las à riqueza
poética de Chico Buarque, suas antíteses e paradoxos como “fogo gelar”, “neve ferver”, “luar ao meio-dia”. Uma solução interessante para representar a
figura feminina, neste trabalho, foi a utilização da imagem de uma rosa que,
além de estar presente em muitas canções de Chico, possui características tão
paradoxais quanto sugere a letra (beleza/efemeridade, fragilidade/força, fechada/aberta).
A classe de 31 alunos produziu 8 videoclipes que foram apresentados e
discutidos pelos grupos em sala de aula10. Os autores socializaram suas experiências evidenciando como, para que e por que optaram por aquela determinada seleção visual, suas aprendizagens, dificuldades e prazeres ao longo do processo. Ou seja, o produto da tradução palavra-imagem, nesta etapa, retorna a
sua origem verbal numa nova tradução imagem-palavra que visa à explicação
do processo de construção vivenciado pelos grupos.
Finalizado o trabalho, procedemos com a divulgação das produções na
Feira do Livro, evento cultural anual da cidade, e postagem na Internet, no
www.youtube.com e nas páginas individuais dos alunos no www.orkut.com. A
divulgação é fundamental para que o aluno perceba a importância e a abrangência do seu trabalho, da sua produção em equipe e sinta-se orgulhoso com
isso. É importante esclarecer que essa etapa não alimenta apenas a vaidade do
aluno, mas coloca-o na posição de mediador do conhecimento e, por isso, cobra-lhe responsabilidade com relação à produção escolar. Isso, numa escala
projetiva, reflete-se na vida pessoal do aluno: na responsabilidade perante
seus próprios atos ao longo da vida.
Por fim, para reafirmar e materializar o poder mediador da produção
dos alunos-autores, as produções foram utilizadas como material pedagógico
para a Aula 23 dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio e postadas no nosso blog de acompanhamento da matéria: www.estudoliterario.blogspot.com.
Acredito que foi uma experiência muito importante na qual todos aprendemos uns com os outros e, por isso, é um prazer dividi-la com profissionais do saber interessados em ampliar suas possibilidades pedagógicas e com
disponibilidade para ver através dos olhos de seus alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de estudos teóricos, da experiência relatada e de outros projetos pedagógicos de literatura e multimeios já desenvolvidos em sala de aula,
10
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Três videoclipes ainda não foram postados na Internet, a saber: Morena dos olhos d’água, Eu
te amo e Cotidiano.
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afirmamos que, diante do contexto visual no qual estamos inseridos, o ensino
não pode se restringir ao texto verbal escrito. A imagem visual precisa ser uma
aliada à imagem escrita e não sua concorrente no processo pedagógico.
Ensinar literatura é, sobretudo, ensinar a “ouver”: um conjunto de intricados procedimentos construtivos que se esconde sobre a superfície do texto
literário e que nos causa uma série de reações sensíveis, intelectivas e psicológicas. A literatura funciona, portanto, como um poderoso estímulo à investigação e às novas descobertas devido à sua eterna abertura ao possível.
Sendo assim, o ensino da literatura beneficia-se com os multimeios porque eles permitem a tradução e recriação da obra literária em novos signos, ou
seja, dão ao aluno a oportunidade de manipular o princípio fundador da literatura que é sua qualidade artística. Além disso, ao diminuir fronteiras entre
aluno e autor, tais projetos atuam na formação do aluno leitor crítico diante do
mundo contemporâneo. Colocando-o frente a situações de aprendizagem nas
quais ele necessita manipular, moldar, selecionar e transfigurar palavras e imagens, o aluno passa a ser também autor-criador de novas e possíveis realidades.
São, portanto, projetos que estimulam o desenvolvimento integral do
aluno, dando-lhe segurança e subsídios para expressar-se autonomamente
através de uma produção própria, utilizando conscientemente os recursos da
modernidade e, sobretudo, valorizando o texto literário escrito como ponto de
partida, de chegada e lugar do possível.
Cremos que um projeto pedagógico só tem validade quando há o aprendizado e a transformação de todos os envolvidos: alunos, amigos de alunos,
professores, pais, comunidade. Uma boa forma de avaliar a validade de um
projeto é observar se o professor aprendeu algo novo com ele: quando aprendemos, estamos no caminho certo.
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CINEMA E LITERATURA: ESTÉTICAS DISTINTAS E COMPLEMENTARES
Aloma Lopes Galeano1
Roberto Henrique Seidel2
Resumo: O artigo trata da relação entre as estéticas cinematográfica e literária,
discutindo o surgimento do cinema, bem como as significações e influências exercidas na cultura de uma sociedade, tanto pelo cinema quanto pela literatura.
Além disso, aborda-se a maneira que cada estética possui de representar a realidade, citando as particularidades pertencentes a cada uma. Isso possibilita a
compreensão das duas linguagens como sendo complementares. Esse diálogo
possível foi exemplificado a partir de: adaptações da literatura para o cinema
como os romances Sargento Getúlio (1971), de João Ubaldo Ribeiro e Vidas secas
(1938), de Graciliano Ramos, com os filmes homônimos de Hermano Penna
(1983) e de Nelson Pereira dos Santos (1963); e da influência da narrativa cinematográfica em literaturas contemporâneas percebida na escrita em prosa a partir dos períodos curtos e/ou fortemente imagéticos, como é o caso de Viva o
povo brasileiro (1984), de João Ubaldo Ribeiro.
Palavras-Chave: Cultura, Estética literária e cinematográfica, Cinema-literatura.
Resumen: El artículo apunta la relación entre cine y literatura, percibiendo el surgimiento del cine, y las significancias e influencias ejercidas en la cultura de una
sociedad, por el cine y por la literatura. Además, el texto habla del modo de cada
estética representar la realidad, exponiendo sus particularidades. Eso nos da la
posibilidad de estudiar los dos lenguajes como complementares. Este diálogo posible tuvo como ejemplos: adaptaciones de la literatura para el cine, como en los
libros Sargento Getúlio (1971), de João Ubaldo Ribeiro y Vidas secas (1938), de
Graciliano Ramos y con las películas homónimas de Hermano Penna (1983) y de
Nelson Pereira dos Santos (1963); y de la influencia narrativa cinematográfica en
literaturas contemporáneas presentes en la escrita en prosa por medio de los
períodos cortos o muy imagéticos, como es en Viva o povo brasileiro (1984), de
João Ubaldo Ribeiro.
Palabras Clave: Cultura, Estética literaria y cinematográfica, Cine-literatura.

INTRODUÇÃO
Georg Simmel (1911, p. 77) afirma que, “o homem não se ordena à realidade natural do mundo como animal, antes ele se arranca dela e se contrapõe a ela, exigindo, lutando, violentando e sendo violentado”. Isso implica que,
além de produtor, o homem é produto do meio. Essa dualidade entre sujeito e
objeto está relacionada à instabilidade re-criativa inerente ao ser humano. Em
1
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sendo assim, poder-se-ia pensar em estágios estéticos e comunicativos diversos dos seres humanos em variadas etapas históricas.
Os produtos estéticos surgidos ao longo do desenvolvimento humano
serviram para representar, registrar e sensibilizar as sociedades quanto às suas
expressões lingüísticas, comportamentais e sociais. Foi assim com a pintura
rupestre, com a música, com a literatura, com as artes plásticas, com a dança,
com o teatro, com a fotografia e, finalmente, com o cinema. Cada estética,
portanto, dialoga com o sujeito de modo objetivo e subjetivo.
Os modos objetivo e subjetivo são pensados aqui enquanto recepções. A
recepção objetiva acontece, pois a obra artística parte sempre da realidade,
retalhando-a e dando-lhe outra forma. E é a escolha individual do artista daquilo que irá mostrar do real, que implica na recepção subjetiva. Por causa
disso, a obra passa a absorver e transmitir sensações do artista e, a posteriori,
do espectador da obra.
No final do século XX, a multiplicação de meios de comunicação produziu freqüentes relações entre linguagens, possibilitando uma maior complementação e um maior enriquecimento. Nesse contexto, surge o diálogo entre
o cinema e a literatura. A forma audiovisual passou a freqüentar a linguagem
literária, criando uma nova perspectiva sobre o modo de ver o mundo. Assim,
a discussão da recepção do cinema na literatura, ou vice-versa, corresponde a
mais um estágio estético e comunicativo de uma nova geração no âmbito da
contemporaneidade.
Os discursos literário e cinematográfico convergem, de modo a ampliarem leituras mais significativas. Ambas as artes, quando trabalhadas sob a
perspectiva dialógica, acrescem-se e aprimoram a sensibilidade estética, produzindo novas dimensões de leituras. Este processo instiga o leitor/espectador
a perceber como a tecnologia exterior e a técnica imanente do texto de ficção
dialogam com os processos evolutivos da sociedade.
1 O SURGIMENTO DO CINEMA E A RELAÇÃO DO CINEMA E DA LITERATURA COM A CULTURA
No final do século XIX houve a segunda fase da Revolução Industrial que
modificou a relação das pessoas no mundo do trabalho e a sua organização
social. A ciência e a técnica passaram a agilizar o cumprimento das necessidades impostas pelo mercado capitalista.
É neste contexto que surge o cinema, especificamente, na transição para
o século XX. Ele se apresenta para os cidadãos como conquista tecnológica e
como instrumento de transformação cultural. A arte do audiovisual marca uma
nova geração da comunicação e do consumo. De acordo com Renata Pitombo
Cidreira (2007, p.165), “comunicação e consumo entrelaçados provocam mudanças comportamentais, práticas e afetam a dinâmica das vidas individuais e
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coletivas e efetivamente são dispositivos constitutivos das identidades culturais”.
Dessa forma, novas identidades culturais são derivadas, arraigadas no
surgimento da nova técnica. Isso implica que o cinema, apesar de inicialmente
reproduzir imagens reais da sociedade, mais tarde, cria nos indivíduos outras
formas de se comportar, interagir, vestir e ver o mundo.
Em 1895, o cinematógrafo, aparelho para projeção de imagens, criado
pelos Irmãos Lumiére, tornou-se popular e atraiu uma multidão de curiosos
que buscavam verificar sua utilidade. Os criadores do cinematógrafo passaram
a utilizá-lo em diversos países, retratando as cidades em todos os lugares.
Assim, as sociedades e as culturas foram exploradas na primeira fase do
cinema a partir da imagem “documental”, ressaltando as situações cotidianas,
hábitos e paisagens. Com o passar dos anos, D. W. Griffith ampliou a linguagem cinematográfica, inserindo a seleção de imagens na filmagem e organizando-as em uma seqüência temporal. A partir deste momento acrescenta-se
à documentação do real a possibilidade de se inventar uma nova realidade
tendo como parâmetro a forma de filmar e a seleção dos planos de imagem.
Após se constituir como técnica de registro, o cinema se aproxima da literatura e constitui uma estética. É porque, a literatura já fixava, através da
narrativa, acontecimentos capazes de apreender realidades distintas como
uma forma de pensar e possibilitar outros significados para a natureza humana. De acordo com Marinyze Prates de Oliveira (2002, p. 19), “descoberta a sua
faculdade de contador de histórias, o cinema encontrou na literatura uma fonte inesgotável de narrativas consagradas, ligadas aos mais diversos momentos
e circunstâncias da trajetória humana”.
A relação da estética literária com a cultura está em considerá-la como
uma escrita que apresenta imaginação, pertencente a uma dada língua, nação
e período de tempo. A literatura molda e é moldada pela cultura vigente, i. e.,
cada geração elege a sua literatura. Por conta disso, já houve o tempo da poesia e prosa trovadorescas, dos sermões, dos romances e agora surgem os contos, os mini-contos, os best-sellers, os livros de auto-ajuda, os livros virtuais e
os quadrinhos. É também nessa intempérie que os artistas escrevem, registrando as múltiplas identidades e acontecimentos.
O mesmo ocorre com o cinema. Já houve o chamado cinema-indústria,
nascido nos Estados Unidos, que cresceu e se tornou dominante na maior parte do mundo, firmando um amplo mercado fílmico, dentro do qual as produções eram comercializadas e os estúdios se tornaram grandes empresas no
ramo do entretenimento. Houve também o cinema soviético, buscando propaA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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gar suas idéias, firmando Serguei Eisenstein — que se tornou referência no
cenário mundial e impactou o cinema com o filme O Encouraçado Potemkim.
Na Alemanha, Carl Mayer e Fritz Lang contribuíram para o cinema com
obras expressionistas, retratando a subjetividade. Em etapas sucessivas, surgiram o neo-realismo italiano, buscando retratar a realidade social da Itália e
suas conseqüências no pós-guerra — com uma característica peculiar: atores
amadores, filmagem a luz natural, movimento de câmera na mão. Na França, a
Nouvelle Vague, por meio de diretores como Jean Luc Godard e Françoise Truffaut, influenciou a criação dos clubes de cinema.
Além disso, tanto o cinema quanto a literatura, após espelharem as culturas das sociedades em que estão inseridas, atingem um caráter universal que
lhes confere uma inserção em outras culturas, transformando-as. Pode-se vislumbrar isso a partir de alguns exemplos: a literatura brasileira do período
romântico sofreu grande influência da poesia escrita pelo inglês Lord Byron,
constituindo em toda uma geração sentimentos como o pessimismo, o negativismo boêmio e o tédio; enquanto que, no cinema, filmes Hollydianos exerceram modificações na forma de vestir, falar e se comportar.
Com respeito a esta relação, podemos considerar relevantes as seguintes observações: “um escritor numa determinada sociedade, é não apenas o
indivíduo capaz de exprimir a sua originalidade, mas alguém desempenhando
um papel social” (CANDIDO, 2000, p. 67); e “[...] o cinema vai se ligar à fome
das massas por se fazerem visíveis socialmente. E, vai se inscrever nesse movimento dando imagem e voz à ‘identidade nacional’” (BARBERO, 2003, p.
244).
2 PARTICULARIDADES DO CINEMA E DA LITERATURA
Apesar de o cinema e de a literatura serem artes narrativas, cada uma
possui modos receptivos comuncacionais distintos. O cinema se realiza com
um conjunto de pessoas e se apresenta para um coletivo; já a literatura é criada por um único escritor e se dirige apenas a um indivíduo. Por isso, cada estética possui características próprias para serem utilizadas e compreendidas.
Caracteres, tais como, o tempo, o ritmo, o meio de expressão e os códigos escolhidos para emitir a mensagem, são particulares de cada estética. Segundo Hohlfeldt (1984, p. 130), “a linguagem falada ou escrita é um sistema de
signos intencionais, enquanto que o cinema é um sistema de signos naturais,
escolhidos e ordenados intencionalmente”. Nesse caso, diferente de um romance, o filme objetiva atingir antes a sensibilidade perceptiva do público,
para depois falar a sua consciência crítica, racional. Isto ocorre porque a literatura se faz por uma sucessão de fatos, enquanto que o cinema explora o simultaneísmo temporal e espacial dos acontecimentos.
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O cinema trabalha as imagens partindo da associação de conjuntos visuais e audíveis, criando uma percepção direta para o receptor da mensagem, o
espectador. A duração de um filme é de no máximo duas horas e, neste intervalo temporal, o espectador tem de entender a narrativa. Daí ser o tempo do
cinema — o mesmo tempo da poesia — o eterno presente. Já na leitura de um
livro, o tempo é outro. É o leitor quem o ordenará para a finalização daquilo
que lê.
Merleau Ponty (1983, p. 103) entende que, “o que é principal e chega
antes a nossa percepção, não são elementos justapostos e, sim, conjuntos”.
Segundo Cristian Metz (1971, p. 48), “o cinema fixa um conjunto de acontecimentos acessíveis à visão e à audição”. Ambos os teóricos falam de conjuntos
compostos por elementos que se associam para se tornarem uma coisa única.
Este processo associativo é responsável por transformar cenas isoladas, ruídos
e músicas, diálogos e planos na obra finalizada, no filme.
O ritmo para o audiovisual está relacionado à escolha, por parte do cineasta, da ordenação dos vários conjuntos descritos acima. Na literatura, o
ritmo estará presente na intenção do autor em adotar períodos curtos e imagéticos, ou períodos longos e descritivos para compor a história.
As cenas em movimento exibirão objetos constitutivos da realidade humana e isso faz com que a sétima arte desenvolva uma ilusão da realidade. O
cinema é, portanto, uma representação da realidade. Ele sempre será uma
realidade objetiva, visto que apresenta, mediante a projeção numa tela e em
movimento, elementos do ambiente real do espectador. Dessa maneira, a
exibição de um filme constitui uma cena imaginária, mas que é ao mesmo
tempo real, por estar sendo percebida em tempo real.
A literatura, apoiada pela expressão verbal, constitui imagens num plano
mental. Aqui a mensagem terá de ser explorada por meio da leitura que estimula a imaginação do leitor, necessitando uma aproximação direta entre meio
(livro) e leitor. As imagens trabalhadas pela literatura estão ligadas ao plano da
escrita que fixa seqüências faladas (silábica, fonética e alfabética). Sendo assim, esta estética se constitui como uma abstração da realidade.
Os objetos trabalhados pela literatura, embora fazendo parte de um imaginário real, perpassarão por outros imaginários. Isso acontece porque ela
não tem o apoio da fotografia em movimento diretamente assimilada pelo
olho humano. Embora um romance procure falar sobre algo já consagrado na
existência humana, a única maneira de conseguir comunicar isto será por meio
das palavras, sendo que cada uma carregará um valor semântico diferente, a
depender da visão de mundo de cada leitor.
A Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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Destarte, existem diferenças entre o cinema e a literatura. Mesmo que
explorem a mesma narrativa, cada uma contará da sua maneira, adequando a
narrativa ao seu tempo, seu ritmo, seu meio de expressão e aos seus códigos.
Isso, no entanto, não impede a aproximação de ambas as linguagens. Em tendo sido finalizadas as respectivas versões, elas poderão coexistir numa simbiose harmônica, quando comparadas e trabalhadas de forma a serem vias de
mãos duplas.
Entender a relação da literatura com o cinema, ou vice-versa, está
também em aprender a ler um romance e um filme, ou ler um no outro, a
partir da associação verbo/imagem, ou da decupagem das imagens mentais do
texto escrito. Isso desenvolve outras capacidades cognoscitivas e torna o
indivíduo mais apto a interpretar e a reconhecer contextos no seu dia-a-dia.
Este processo instiga o leitor/espectador a perceber como a tecnologia
exterior e a técnica imanente do texto de ficção dialogam com os processos de
transformação da sociedade.
3 ADAPTAÇÃO DA LITERATURA PARA O CINEMA
É importante que o espectador/leitor consiga perceber as peculiaridades
de cada texto, para poder confrontá-lo com sua transposição para a linguagem
do cinema, já que o roteiro cinematográfico não é obrigado a derivar uma cópia fiel da narrativa em que está se fundamentando. De acordo com Souza
(2001, p. 53),
Uma adaptação fílmica afirma-se como mais valia semântica, é o lugar de recriação subjetiva, onde se evidencia, de forma mais ou menos manifesta, uma experiência de apropriação, por fusão com o horizonte semântico-formal do textofonte de pontos de vista psico-sociais e de condicionamentos tecnológicos impostos pela instrumentação ótica, do sentido desse material significativoexpressivo original.

O diálogo entre o cinema e a literatura se realiza também a partir do estudo de narrativas literárias adaptadas para o cinema. Os romances Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, e Sargento Getúlio (1971), de João Ubaldo
Ribeiro, exemplificam essa relação. Ambos ganharam na cinematografia, enquanto obras homônimas, dirigidas por Nelson Pereira dos Santos, em 1963, e
por Hermano Penna, em 1983, uma nova linguagem.
O filme Vidas secas, integrante do Cinema Novo e adaptado de um romance modernista regionalista, recebeu críticas por não ter seguido, fidedignamente, as páginas escritas por Graciliano Ramos. Entretanto, já sabemos
que o cinema e a literatura são linguagens independentes e que, unem-se para
enriquecer-se. Sendo assim, não há transposição fiel da literatura para o cinema. Além disso, os problemas vivenciados pelos nordestinos de 30 (época do
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romance) já não eram os mesmos vivenciados pelos de 63 (época do filme). Os
“autores” do romance e do filme, sujeitos pertencentes a períodos históricos
distintos, produzem significados diversos para a obra, a depender da intenção
e do contexto sócio-cultural em que estão inseridos e aq partir do qual enunciam.
Nelson Pereira dos Santos coloca, no filme Vidas secas, um texto introdutório com as seguintes palavras:
Este filme não é apenas a transposição fiel para o cinema de uma obra imortal da
literatura brasileira. É antes de tudo um depoimento sobre a dramática realidade
social de nossos dias e extrema miséria que escraviza vinte e sete milhões de
nordestinos e que nenhum brasileiro digno pode mais ignorar.

A preocupação do Cinema Novo era mostrar os problemas políticos do
país. Nelson Pereira dos Santos procurou arrecadar um olhar mais realista sobre o sertão brasileiro. Daí o filme buscar muito mais uma denúncia daquela
“indústria da seca” instaurada no nordeste brasileiro do que do próprio fenômeno natural climático.
Apesar de o filme trabalhar com os mesmos personagens do romance
(Fabiano, Sinhá Vitória, Menino mais novo, Menino mais velho e Baleia), a
câmera cinematográfica registra e impõe ao espectador um olhar sobre eles e
o ambiente de que fazem parte. Concomitantemente a isso, aspectos da linguagem do cinema, tais como o campo e o contra-campo são bastante utilizados para enfatizar essa condição do descaso político para com o povo sertanejo.
Tanto no filme quanto no livro, aparece o ciclo seca — chuva — seca. Só
que na película isto é iniciado a partir da vinda dos personagens que estão
fugindo da seca e da fome, com a câmera focando-os de frente e um ruído de
carro de boi como trilha de fundo; em seguida, eles encontram um lugar para
viverem, correspondendo à época de fartura; e, finalmente, o filme termina
focalizando-os de costas, indo embora.
Dessa forma, o que de principal o cinema ofereceu para a obra literária
Vidas secas, além de recursos de áudio (especificamente os ruídos), de espaço
e de imagens em movimento, foi o papel da câmera no momento em que registra para os espectadores os pontos de vistas dos personagens, porque, dessa maneira, é como se aqueles estivessem enxergando através dos olhos das
personagens Fabiano, Sinhá Vitória, Menino mais novo, Menino mais velho e
Baleia.
A adaptação fílmica de Sargento Getúlio seguiu com fidelidade a história
narrada no romance, preservando o sentido da obra que foi escrita em 1971.
Entretanto, Hermano Penna trabalhou também, de maneira indireta, os fatoA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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res políticos, a imposição e o descaso dos militares que na época tomavam
conta do governo. A mudança da adaptação livro-filme se deu, principalmente,
no aspecto diálogo, já que no romance o texto todo é um monólogo praticado
por Getúlio, enquanto que no filme os outros personagens que também fazem
parte da história adquirem voz.
O cinema consegue dar uma significação audiovisual à tensão vivida pelo
personagem Getúlio, a partir da associação verbo-imagem-som. Além disso, a
trilha sonora criada pela banda Papa Poluição dialoga com a história de Getúlio, transformando-se em mais um elemento ativo do filme.
Getúlio, interpretado por Lima Duarte, transmite para o espectador a
agonizante dialética de dois mundos distintos que se confrontam. A atuação
do ator, o movimento de câmera, a música e as imagens em flash-back se unem para apresentar dois períodos históricos que se chocam: um passado traduzido por elementos arcaicos; e um presente, conduzindo a uma nova realidade de transformações políticas. No romance este conflito é mostrado por
meio de fragmentações e destruições de convenções da própria narrativa clássica, tais como, narrador mais ou menos tradicional, em primeira pessoa; e
uma clara desordem temporal: mistura dos tempos passado e presente.
O personagem central é uma espécie de narrador autobiográfico e o filme trabalha esse aspecto por intermédio de cenas que ilustram momentos
passados de Getúlio com a voz de Lima Duarte em off narrando-os. O contexto
histórico da narrativa se passa no início da década de cinqüenta no sertão de
Sergipe, expondo, entre outros fatores, aspectos políticos e sociais por meio de
conflitos latifundiários.
O mundo de Getúlio gira em torno das ordens políticas que deve obedecer. Socialmente, ele é uma vítima do coronelismo ainda remanescente na
década de 1950, quando se passa a ação do romance. A mentalidade associada
ao seu contexto “primitivo” e “atrasado”, ajudada pela condição de homem
analfabeto, faz dele um alienado frente à violenta realidade social que enfrenta. Por isso, à primeira vista Getúlio assume uma postura anti-reflexiva acerca
da problemática em que está inserido.
Ao longo da história acontece, de maneira gradual, a transformação de
Getúlio. O personagem que inicia com uma postura aparentemente irracional
frente aos acontecimentos externos resolve tomar a sua própria decisão. O
estado de angústia instaurado no próprio personagem é reforçado na linguagem cinematográfica a partir de longos closes no rosto de Lima Duarte, tendo
como fundo a sua voz em off. No cinema, esse recurso é utilizado para representar os pensamentos do personagem.
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As imagens sequenciadas na tela aproximam o espectador da realidade
nordestina, porque a câmera focaliza um cenário real, estagnado no tempo e
por isso mesmo atrasado, denunciando o nordeste brasileiro e, conseqüentemente, as pessoas que o povoam.
Ora no aspecto fílmico, ora no literário, há uma exposição das transformações da geografia política e social do sertão. E, quando unidos, escancaram
a problemática: litoral x sertão, explicitada em Sargento Getúlio e em tantas
outras obras literárias, cinematográficas e até mesmo orais, da cultura popular.
A cinematografia reforça a mensagem literária por meio do seu aparato
técnico e usa da sua condição de simulacro da realidade para convencer as
pessoas a tomarem atitudes frente a algumas situações insustentáveis. A estética cinematográfica amplia as potencialidades sensoriais do indivíduo, transformando os seus hábitos perceptivos.
4 CARACTERÍSTICAS CINEMATOGRÁFICAS NA LITERATURA
O diálogo existente entre o cinema a literatura não se dá apenas com as
obras literárias adaptadas para a cinematografia, ele acontece também pela
inclusão na literatura de caracteres típicos do cinema. De acordo com Oliveira
(2002): “são bastante abundantes os casos de textos, literários ou não, em que
se registra um forte parentesco com elementos que, após o surgimento dos
meios tecnológicos, assumiram feição declaradamente cinematográfica”.
O romance Viva o povo brasileiro (1984), de João Ubaldo Ribeiro é um
exemplo deste diálogo literatura-cinema, já que ele lança mão de características próprias do meio fílmico.
Podemos entender que a relação entre cinema e literatura, nas páginas
do romance apontado, assume a feição cinematográfica, a partir do contexto
em que o autor está inserido. No livro A nova onda baiana, de Maria do Socorro Carvalho, o autor de Viva o povo brasileiro é citado como um dos freqüentadores do surto cinematográfico ocorrido na Bahia de 1958 a 1962, liderado
por Glauber Rocha. Sendo assim, João Ubaldo Ribeiro nasce numa cultura já
enriquecida pela sétima arte e, naturalmente, sua escrita é fortemente influenciada por características do audiovisual.
As imagens cinematográficas são freqüentes nas páginas de Viva o povo
brasileiro. No início do livro, a passagem cinematográfica se realiza no momento em que se mostra um dos personagens da narrativa sendo atacado pelos
colonizadores portugueses:
Contudo, nunca foi bem estabelecida a primeira encarnação do alferes José
Francisco Brandão Galvão, agora em pé na brisa da Ponta das Baleias, pouco antes de receber contra o peito e a cabeça as bolinhas de pedra ou ferro disparadas
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pelas bombardetas portuguesas, que daqui a pouco chegarão ao mar (RIBEIRO,
1984, p. 9).

Há, nestas primeiras linhas, a sugestão da cena pré-morte do alferes José Francisco Brandão Galvão. Após a aparição do personagem como um bravo
herói à espera de seus inimigos portugueses, o leitor formará uma imagem
mental da cena, porque a força da linguagem verbal permite a sua visualização
imaginativa.
A potencialidade da linguagem imagética de João Ubaldo Ribeiro é fortalecida por causa da aproximação com a cinematográfica, porque, apesar da
opção pelo período longo, entre cada pausa promovida pelas vírgulas, estão
imagens que já apresentam todo o contexto necessário para que o leitorespectador saiba quem é o personagem; onde ele está; e o que acontecerá
com ele.
Seguindo a leitura da introdução do romance, as linhas posteriores mostram a efetivação da morte do alferes e por quem ele será morto, como pode
ser visto a seguir:
E talvez falte apenas um minuto, talvez menos, para que os portugueses apareçam à frente deste sol forte de inverno na Baía de Todos os Santos e façam enxamear sobre ele aquelas esferazinhas de ferro e pedra que o matarão com
grande dor, furando-lhe um olho, estilhaçando-lhe os ossos da cabeça e obrigando-o a curva-se abraçado a si mesmo [...] (RIBEIRO, 1984, p. 9).

Em apenas um trecho de nove linhas, o autor apresentou o antes, o durante e depois, realçados por estas imagens: como o Alferes se encontrava
antes de sua morte; onde estava; onde estavam aqueles que o mataram; quem
eram os atiradores; como os portugueses mataram o Alferes; o que os portugueses utilizaram para matar e como foi a morte do Alferes.
Outros trechos do romance ilustram o diálogo entre as duas artes, como
a quebra da linearidade por meio do recurso estilístico do flash back — que é
também utilizado pelo cinema, mas por meio do jogo que traz ao personagem
um acontecimento passado com as imagens em movimento.
Há também passagens literárias em Viva o povo brasileiro nas quais existe maior significação cinematográfica do que em outras. Nestas passagens, o
autor consegue explorar vários aspectos reais do ambiente humano, enfatizando as sensações: a visão, a audição e o tato. Este último aspecto é ativado
pela imagem capaz de trazer ao leitor uma lembrança já vivida por ele ter visto
ou sentido pelas mãos aquilo a que se refere a narrativa. Um trecho que pode
exemplificar estas relações reais é a do último capítulo do romance:
[...] com um grito que jamais pensara dar, Batata puxara a mão da parede em
que encostara, ao sentir escorrer sobre ela um caldo espesso e quente [...] ver-
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melho [...] semelhante a sangue [...] porejando lentamente das paredes das ruínas da casa da farinha, derramando-se em borbotões vagorosos sobre os blocos
de argamassa saindo de todos os pontos da parede [...] cada esconderijo de aranhas e lacrais [...] A casa de farinha entrou em compasso com a terra por baixo
dela [...] os jegues arrepanharam as cabeças e quebraram os cabrestos para fugir, os três ladrões sem falar nada, desembestaram pelo meio das brenhas procurando o mar pelo cheiro [...] O sudoeste bateu, juntou as nuvens, começou a
chover em bagas grossas e ritmadas, todos os que ainda estavam acordados levantaram-se para fechar as suas janelas e aparar a água que vinha das calhas
(RIBEIRO, 1984, p. 672).

As passagens imagéticas de Viva o povo brasileiro refletem uma condição, essencialmente cinematográfica. Deste modo, pode-se dizer que João
Ubaldo Ribeiro escreve utilizando recursos do cinema, sendo que os dados
criados sempre se recriam a partir da percepção que é dada a eles, podendo
implicar em uma filmagem ou não. Assim, esse é mais um caso de associação
entre linguagens.
Dessa forma, podemos reconhecer que a associação das palavras com as
imagens em movimento nos beneficia bastante, porque ela propicia uma maneira melhor de ver o mundo contemporâneo — um mundo composto de identidades múltiplas, efervescente de instabilidades ideológicas e psicológicas
e simultaneidades de tempos advindas dos simulacros vividos nessa geração
“globalizada” e que se manifestam no cinema, na internet e na tv.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos considerar que a linguagem cinematográfica confere à literária
uma nova forma, repleta de elementos provenientes do universo audiovisual.
Além disso, a literatura é a responsável por desenvolver a narrativa a ser transformada em filme. As duas formas estéticas, apesar de independentes, relacionam-se e interagem uma com a outra, num processo associativo, estando
ambas dispostas a exercerem e a sofrerem influências.
O cinema e a literatura como produtos humanos estão relacionados não
só à cultura dentro da qual se desenvolveram, mas também criam, em outras
culturas de outros povos, novas práticas, novos rituais e novos comportamentos. Sendo assim, as linguagens cinematográfica e literária se aproximam e
compreendem “a cultura como abertura”, ou melhor, como diz Renata Pitombo Cidreira (2007, p. 165), “a experiência do ser humano, por sua vez, deve ser
compreendida como abertura, possibilidade e transformação, pois esta é a
dinâmica própria do homem na sua vitalidade”.
Além disso, a relação do cinema com a literatura, ou vice-versa, está de
acordo com a contemporaneidade, na medida em que a concepção de leitor e
leitura exige posturas metodológicas em que esteja presente a interdisciplinaA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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ridade, que compreenda várias modalidades discursivas e incorpore novas
tecnologias. Dessa forma, além de informar, ler, interpretar e questionar, é
possível proporcionar o envolvimento e a fruição do leitor-espectador, cativando-o e multiplicando-o.
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CORPUS Y CÁNONES DE LA ORALIDAD CULTURAL EN LA EDUCACIÓN EN
COLOMBIA. UNA MIRADA INTRODUCTORIA1
Juan Moreno Blanco2
Resumen: Este trabajo busca establecer algunos ejes problemáticos del tratamiento de los textos de la oralidad cultural al interior del área de lengua materna
en la educación en Colombia. Se hace una mirada crítica a la situación actual de
dicho tratamiento y se presentan criterios para establecer corpus textuales de la
oralidad cultural en Colombia según el cumplimiento de unos rasgos de canonicidad.
Palabras Clave: Oralidad cultural, Textos orales, Agendas educativas, Corpus textuales, Rasgos de canonicidad.
Resumo: Este trabalho busca estabelecer alguns eixos problemáticos do tratamento dos textos da oralidade cultural no interior da língua materna, na educação na Colômbia. Faz-se uma análise crítica da situação atual do dito tramento e
se apresenta critérios para o estabelecimento de corpus textuais da oralidade
cultural na Colômbia a partir de alguns traços da canonicidade.
Palavras-Chave: Oralidade cultural, Textos oraiss, Agendas educativas; corpus
textuais, Traços de canonicidade.
[...] una de las funciones principales de la formación del canon (literario o no) es
asegurar la estabilidad y adaptabilidad de una determinada comunidad de creyentes. Por lo tanto, la comunidad se sitúa a sí misma en relación con una tradición (Walter Mignolo, 1998, p. 237).

En un artículo teórico sobre oralidad fechado en 2002, Carlos Pacheco
afirmaba que los estudios de oralidad conforman una línea de investigación
que se inició formalmente hace unos 70 años. En ese lapso las fronteras de un
dominio y la construcción de un objeto de estudio se han ido afinando desde
perspectivas propias de la antropología, la sociolingüística y de los estudios
literarios. También en Colombia empieza a haber en esa dirección, desde hace
más de una década, una bibliografía resultado de trabajos investigativos e iniciativas editoriales que debe ser tenida en cuenta en el momento de desplegar
una mirada sobre la cuestión. No obstante, en el contexto colombiano la orali1
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dad como problema no es sólo objeto de interés de una agenda teórica o epistemológica sino que, a partir de la puesta en marcha de la Constitución Política
de 1991, la oralidad se ha convertido en problema de una agenda política. Esto
se debe al hecho de que al reconocer la pluralidad cultural de los colombianos
la Constitución deja planteado que todas las culturas del territorio nacional son
reconocidas y por ello la cuestión del conocimiento de las culturas cuyos textos
no tienen como soporte principal de permanencia la escritura ya no es un simple asunto académico sino también político. Es decir que una agenda política
verdaderamente pluralista y democrática debe poner al orden del día una plataforma institucional y académica para que ese reconocimiento constitucional
de la creación verbal no letrada se traduzca en praxis de la vida social, cultural
y educativa del país.
Si verdaderamente ya no estamos en el país del “Sagrado Corazón de
Jesús” ni se estima que Colombia sea el espejo donde se refleja una identidad
idiomática, religiosa y cultural unitaria, eso quiere decir que se reconoce la
diversidad cultural en la diversidad de tipologías textuales representativas de
las diferentes formas de ser/estar en el mundo que en coetaneidad constituyen la realidad civil del país colombiano. De ahí que, en el contexto educativo,
debamos replantearnos si los textos literarios son los únicos que hay que estudiar en el área de lengua materna siendo que en realidad hay una gran diversidad de textos que, sin ser literarios ni escritos, son representativos de la diversidad de culturas en Colombia.
Con todo, la existencia de la Constitución de 1991 no es el único argumento que justifica una agenda política preocupada por el estudio de la oralidad; en realidad, esta agenda está más que justificada históricamente por la
existencia de otra agenda política que desde el nacimiento de las repúblicas en
América Latina hizo del modelo eurocéntrico de civilización y de la cultura letrada el filtro de lo que fuera reconocido como “verdadera” cultura desde
donde el Otro de la modernidad, el que no correspondía con los estándares de
la alta cultura, era visto como el bárbaro, el ser cultural infravalorado e invisivilizado por el sujeto letrado, artífice del triunfante proyecto de nación .
Entonces, en el entre-cruce de estas dos agendas, la política y la teóricoepistemológica, la oralidad se viene constituyendo o construyendo como objeto y quizá algún día se llegue a pensar que su dominio pueda constituir una
disciplina. Por el momento es urgente que echemos una mirada que nos permita vislumbrar los senderos por donde la oralidad puede empezar a constituirse como objeto de una agenda educativa que se oriente hacia las aspiraciones pluralistas, democráticas y de reconocimiento que necesita la realidad
civil del país colombiano.
56

A Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008

LOS TEXTOS DE LA ORALIDAD NO SON LITERATURA
Una de las tendencias teórico-epistemológicas que más han influido en
el no conocimiento-reconocimiento de la oralidad como realidad concreta de
la cultura es la que pretende que ésta es un fenómeno que puede ser integrado al dominio de lo literario. Se presume que la oralidad es un objeto literario y
esto trae como consecuencia, principalmente, que se la desnaturaliza al mismo
tiempo que se la considera en un rango inferior dentro de los géneros literarios. Entonces es necesario empezar por un establecimiento de límites que,
resaltando las diferencias entre oralidad y literatura, nos libre de las amalgamas mistificadoras y jerarquizadoras.
Para diferenciar claramente los textos literarios de los textos de la oralidad (sin tener en cuenta, por el momento, otros rasgos de la oralidad), podemos afirmar que los textos de la oralidad:
a) No son textos de autor. Esto quiere decir que no hay una persona
cívica o un sujeto empírico a quien se le pueda atribuir la autoría de
los textos sino que son anónimos, éstos no son inspiración de un individuo sino que su origen se vincula con la historia de una sociedad y
de una tradición narrativa.
b) Su existencia como lengua escrita es un accidente. Son textos que han
existido desde su inicio como tesoro nemotécnico de una colectividad social. Su naturaleza temática, estilística y estructural está relacionada con esta realidad de la comunicación humana en que la memoria se vierte en la voz para ser actualizada en el frente a frente del
emisor y el receptor. No es en absoluto una comunicación diferida. Si
un día estos textos de la oralidad son vertidos a la lengua escrita ello
es sólo una eventualidad y no podemos creer que la oralidad es sólo
aquello que la escritura alcanza a reproducir y hacer durar en el soporte escrito.
c) No son reductibles a un género. En la tradición académica se ha
hecho corriente integrar todo texto a una superestructura o pertenencia genérica; con ello se busca lograr unos primeros niveles de inteligibilidad de un texto; sin embargo, las distribuciones genéricas
típicas de los estudios literarios no logran abarcar la naturaleza de los
textos de la oralidad (por lo demás, éstas no fueron hechas para eso).
Por lo tanto, la designación genérica a la que pertenece un texto de la
oralidad es una cuestión problemática que aún no ha sido suficientemente estudiada puesto que antes es necesario hacer inteligible las
condiciones de emergencia de ese texto como evento vivo de la palabra entre sujetos (performance).
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d) Su inteligibilidad sólo es posible dentro del marco de la inteligibilidad
de la tradición que las comprende. Un texto oral nunca es una unidad
textual aislada sino que se halla inserta en un tejido cultural. No se
puede entender ni su significación global ni su significación parcial si
no se conoce la tradición narrativa a la que pertenece. Es decir que
un relato, por ejemplo, sólo se hace inteligible al lado de otros relatos
que compartan sus coordenadas culturales.
e) Su materialidad textual es modificable. Un texto de la oralidad puede
cambiar según el momento y los sujetos comprometidos en su actualización. De hecho, un texto oral nunca es idéntico al mismo texto
enunciado en otras situaciones o en otras coordenadas pragmáticas.
De ahí que su significancia cultural se halla tanto en su accidentalización como en su fijación.
Por las razones anteriormente enumeradas, y por otras más que por el
momento no formularemos, podemos afirmar que hasta el momento no se ha
hecho conciencia, en la formulación de los contenidos curriculares de la educación a todos los niveles en Colombia, de la especificidad de los textos de la
oralidad y del lugar que ellos deben ocupar en el área de lengua materna. Todo
lo más, se habla de “mitos”, “expresión folklórica”, “leyendas” e “historias” sin
llegar nunca a cristalizar un discurso comprensivo de esta realidad verbal que
se quiere observar.
LA VISIÓN EXCLUYENTE
Fruto de una larga tradición etnocéntrica que veía en la “alta cultura” la
única cultura o la que era modelo de civilización, la oralidad cultural ha sido
considerada como un anti-modelo de cultura. Ese sesgo valorativo no es explícito ni en las políticas ni en las teorías ni en los manuales escolares, simplemente desde su discreción nutre las prácticas y los sobreentendidos de nuestra
cotidianidad educativa. Se puede afirmar que así como hubo desde siempre en
nuestra vida republicana obstáculos infranqueables para reconocer su calidad
de ciudadano con plenos derechos al sujeto que no pertenecía a la cultura
letrada, así mismo hay una resistencia en el establecimiento educativo para el
reconocimiento de las tradiciones narrativas de la oralidad. Éstas no son “comprensibles” en su especificidad pues no se ha hecho la reflexión necesaria para
visibilizarlas como corpus ni mucho menos para comprender los criterios
canónicos que las sociedades vernáculas han aplicado desde siempre para
hacerlas suyas y permitirles atravesar las generaciones y las fronteras lingüísticas y culturales.
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Veamos cómo en dos manuales del área de lengua castellana se abordan
las tradiciones narrativas no letradas3. El manual escolar “Español Sin Fronteras” (1989) ubica las tradiciones narrativas no letradas en un apartado o módulo independiente titulado “Literatura aborigen o prehispánica. Nuestros ríos
profundos: los indígenas, nuestros antepasados” y se declara el propósito de
combatir “la apreciación de desprecio” que hay sobre estas expresiones culturales. No hay ningún fin o propósito educativo que subyazga al contenido del
módulo. Bajo el título “Habilidades socio-afectivas y comunicativas”, se dice
que:
La tradición oral es la oportunidad más grande que tenemos de reencontrarnos
con el pasado y de demostrar respeto por el legado humano de nuestros padres
y mayores. Escribir la historia de nuestro pueblo […] es darle dignidad a la tradición oral y convertirla en un documento histórico (p. 97, Subrayados nuestros).

Así, al introducir los textos orales se les vincula con el pasado, se sitúa en
el pretérito su momento de creación y se cae en el estereotipo según el cual la
tradición oral es una manifestación anterior a la escritura y a la historia presente.
El manual escolar “El Nuevo Port@l del Idioma, castellano y literatura
8°” (2003) por su parte ratifica este “lugar cultural” de la oralidad:
Podría parecer curioso que buena parte de la literatura aborigen no haya sido escrita en español, sino en lenguas cuyos nombres prácticamente se desconocen.
Más aún, la mayor parte de esta literatura ni siquiera fue escrita, sino que existe
en los cantos y las leyendas de los pueblos que habitaron nuestro territorio desde hace miles de años (p. 20, Subrayados nuestros).

Este consenso sobre el “lugar cultural” de la oralidad muestra que en el
ámbito educativo, y en las formaciones discursivas que lo enmarcan, este
fenómeno de la creación verbal es dejado más allá del margen de lo que se
asume como lo cultural propio o, en todo caso, contemporáneo. No obstante,
la disposición discursiva que subyace a los manuales escolares no es lo único
que debe ser puesto en cuestión; sería necesario que examináramos con atención la política educativa y la teoría que se enseña en nuestras universidades
para constatar que la exclusión implícita de la oralidad es una práctica derivada
de la monumentalización que se hace de la literatura como exclusiva realidad
textual per se representativa de la cultura4.
3

4

Este aspecto de los manuales escolares está tratado con más detalle en “¿Cómo se abordan
las tradiciones narrativas no letradas en la educación básica secundaria en Colombia? Hacia
una lectura crítica”, Grupo Mitakuye Oyasin.
A ese propósito ver Moreno Blanco, 2005 y 2006.
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EL CORPUS Y LOS CÁNONES DE LOS TEXTOS DE LA ORALIDAD
En ejercicio de una visión centralista y nacionalista, desde el siglo XIX, la
institución educativa ha construido un corpus de los textos literarios representativos de Colombia o de la cultura colombiana. De tal suerte, los textos culturales que no son literarios ni están registrados en la lengua escrita no hacen
parte de este archivo de la “cultura nacional”. Es por eso que se debe abandonar ese tipo de visión para acceder a las vías que nos permitan visibilizar los
textos de la oralidad y su anclaje cultural. Lo que está en cuestión es la atribución del carácter “representativo” que puede tener un texto. La verdad es que,
a escala nacional, un texto oral no puede ser representativo pues eso supondría la existencia, en esa escala, de un sujeto cultural e históricamente homogéneo y la ubicuidad de tal texto que podría actualizar su significación sin importar la situación y el lugar.
Sin duda, la mejor manera de encontrar el universo para el cual un texto
oral es representativo es realizar la historización de su anclaje social, es decir,
conocer el aquí y ahora en que el texto “funciona” para unos sujetos concretos. Ese trabajo de historización ha de llevar sin duda a la historia regional y
local de las múltiples identidades y territorialidades que componen el país colombiano.
Se trata entonces de abandonar la escala de la “historia patria” y allanar
el reconocimiento de los contextos en que la microhistoria, la etnohistoria, el
análisis de los vectores migratorios, las yuxtaposición de substratos culturales y
lingüísticos pueden servir de pre-estructura de conocimiento de narraciones
(textos) que en la voz y memoria de los sujetos culturales concretos han atravesado las generaciones, las lenguas y siguen alimentando la identidad de comunidades específicas5. Entonces ya no estamos hablando de la creación verbal prestigiosa de las elites letradas sino de la cultura verbal de los sujetos
subalternizados, descendientes, la más de las veces, de los vectores históricos
amerindios y/o afrocolombianos. Es a esa escala y con conocimiento de causa
que sí se puede hablar de representatividad en la medida en que esa riqueza
verbal tiene que ver con sujetos sociales concretos.
Solamente así podemos poner a prueba categorías que han querido
abarcar la creación verbal de la oralidad tales como la de “Etnotexto” (de Hugo
Niño), “Literatura alternativa” (de Martín Lienhard), “Etnoliteratura (de Gabriel
Ferrer/ Yolanda Rodríguez), etc. Son los estudios de caso los que pueden per-

5
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mitir allanar el ámbito de las categorizaciones y clasificaciones que tanta falta,
es cierto, nos hacen.
Un ejemplo de estructuración de un corpus canónico, es decir representativo a escala cultural y social particular puede ser, para ciertas regiones del
Departamento de la Guajira, el trabajo de selección de textos de la tradición
narrativa wayúu hoy en día accesibles por medio de libros que han sido el producto del trabajo de investigación de escritores wayúu bilingües, investigadores de estudios literarios y etnólogos6. La aproximación a estos textos implicaría para los docentes que quisieran conocer la tradición narrativa wayúu con
miras a su posterior integración al currículo, un proceso de investigación que
sin duda los llevaría a buscar esos relatos en la boca de los sujetos wayúu que
aún los hacen vivir con su palabra. Estaríamos hablando de un proceder que
implica un proyecto capaz de sacar a la institución educativa de la convencional unidireccionalidad en que el conocimiento está en los libros para proponer
que el conocimiento puede venir del contacto con la palabra de los sujetos
sociales que habitan el contexto.
Es de anotar que el trabajo de reconocimiento del contexto y de los sujetos del contexto seguramente escapa a las competencias del docente del
área de lengua materna, de ahí que sea posible plantear desde un principio
que un proyecto como este sólo puede ser llevado a realización a condición de
integrar los objetivos pedagógicos y contenidos curriculares de esta área con
los del área de ciencias sociales. Esto haría que la oralidad se convirtiera en el
eje transversal de dos disciplinas que buscarían articular la pre-estructura de
conocimiento del contexto con el corpus textual canónico de una tradición
vernácula donde lo que pervive y da coherencia a ese tejido narrativo son los
ejes temáticos, la lengua, la comunicación no lingüística, es decir, todo lo interiorizado por los individuos pero que proviene de la textura social de la palabra
y la cosmovisión.
La cuestión del corpus y del canon de los textos de la oralidad planteada
así deja de lado toda pretensión de validez universal o universalista que nos
pudiera llevar a postular la existencia de un conocimiento pertinente para todos los contextos. Entonces la canonicidad de los textos queda planteada con
relación a una comunidad concreta para la cual ellos son relevantes. De tal
6

Para el caso de los escritores wayúu me refiero al trabajo editorial hecho por Miguel Angel
Jusayú (que publicó cuatro libros bilingües de relatos guajiros) y a Ramón Paz Ipuana (un libro). Es de gran importancia el libro Etnoliteratura wayúu. Estudios críticos y selección de textos, realizado por Gabriel Ferrer y Yolanda Rodríguez (Fondo de publicaciones Universidad del
Atlántico, Barranquilla, 1998). En cuanto a trabajos etnográficos, resaltan los dos libros de
Michel Perrin: El camino de los indios muertos y Los practicantes del sueño. Un ejemplo de
chamanismo.
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suerte, existirían tantos cánones de los textos de la oralidad como tantas comunidades relacionadas con ellos. Tal es la importancia de esta relación entre
corpus, canon y comunidad en todo agrupamiento textual que, incluso en el
ámbito de lo literario, ésta es puesta en evidencia por Nelson González Ortega:
Los conceptos de “canon” y “canonización” aplicados a los estudios literarios [...]
implican el acto de seleccionar una serie de textos, autores y valoraciones textuales como únicos representantes de la literatura de una comunidad. Los principales aspectos que asocian el canon con la literatura son: a) selección de una
lista de textos (“corpus”), b) el otorgamiento de un valor estético o de una identificación ideológica con unos criterios determinados de selección, c) la cualificación de dichos textos como obras (clásicas) dignas de imitación y de estudio, y d)
el poder institucional y político para hacer circular estos textos en la sociedad
como obras clásicas de inigualable valor estético (GONZÁLEZ ORTEGA, 2000).

Evidentemente tendremos que definir para el asunto que nos ocupa
cómo entendemos cosas como “el valor estético”, lo “clásico” o “el poder institucional y político”. Además, esto se complica porque, aparte de la relación
entre corpus, canon y comunidad, hay que considerar que los textos de la oralidad involucran otra esfera problemática: la de la interacción aural. No hay
que olvidar que los relatos orales que son recopilados y registrados en la escritura, al convertirse en textos de comunicación gráfica diferida, adquieren la
potencialidad de movilidad del soporte que sin remedio los alejan de su medio
socio-cultural de origen. Entonces, para el conocimiento de la valía cultural de
un texto de la oralidad que ha llegado a nosotros por la vía de lo escrito tendremos que sobreponernos a la discontinuidad histórica que, con su ingreso a
la Galaxia Gütemberg, lo alejó del universo de la interacción aural donde la
tradición de una comunidad lo hace legible. De ahí que el desentrañamiento
del sentido de un texto de la oralidad implique necesariamente la comprensión de la situación en que éste acontece como palabra viva.
Entonces la preestructura de conocimiento-reconocimiento de los textos
orales debería atender a unos criterios capaces si no de restaurar el universo
de la interacción aural de la que provienen, capaces al menos de hacer visibles
los rasgos peri-textuales que los definen. A continuación trataremos de esbozar algunos de esos rasgos que, tal vez, también pueden convertirse en criterios canónicos que vinculan un corpus textual con una comunidad o una tradición:
1) Su ascendencia: Un texto de la oralidad no existe como datura única y
aislada sino que guarda relaciones con otros textos que puestos en
red significan más que ellos mismos. Esa mayor significancia del conjunto textual suscita la relación con una matriz histórica y cultural
común.
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2) Su contemporaneidad: El conocimiento de los textos de la oralidad es
pertinente para la comprensión de los rasgos culturales e identitarios
de una comunidad que participa con su diferencia en el diálogo presente de la heterogeneidad constitutiva del tejido social. Su presencia
constituye la alteridad cultural del proyecto ilustrado-letrado.
3) Su representatividad patrimonial: A pesar de su accidentalidad y variabilidad, un corpus de textos de la oralidad siempre delata una coherencia y unidad que lo hace susceptible de ser tomado como patrimonio de un “nosotros” privativo.
4) Su nexo con la comunicación aural: El estudio de los textos orales
puede permitir superar las discontinuidades de diferente orden
(históricas, étnicas, lingüísticas, geográficas, sociales) para tratar de
aprehender la performance del contador o los contadores de un texto.
5) Su nexo con el territorio: así como todo texto oral está relacionado
con una comunidad así también está relacionado con un ámbito geográfico específico que se define, más que por factores empíricos,
por las marcas culturales y antropológicas de la sociedad constructora del espacio.
Para finalizar esta mirada introductoria, y con el ánimo de abonar elementos para el debate, propondríamos que estas cuestiones sean circunscritas
por el problema político-cultural principalísimo de las políticas de la memoria
que mencionan Vich y Zavala:
[...] la oralidad es una de las instancias mediante las cuales las sociedades construyen un archivo de conocimiento destinado a interpretar y negociar el pasado.
Actualizadas en situaciones concretas, algunas performances orales funcionan
como rituales que escenifican las experiencias vividas y aspiran a intervenir en las
políticas de la memoria (VICH; ZAVALA, 2004, p. 18).
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A REPRESENTAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DO COTIDIANO RURAL NA PRODUÇÃO
ARTÍSTICA DO GRUPO DA QUIXABEIRA
Ricardo Ferreira dos Santos1
Resumo: Pensar as linguagens musicais da cultura regional torna-se oportuno na
medida em que representam a nossa mais genuína canção popular. De uma
forma simples e profundamente poética a música regional se configura como
uma referência para revitalização da arte contemporânea. E o Grupo da Quixabeira constitui-se numa das mais importantes manifestações musicais do sertão
e parte do recôncavo baiano, agregando várias comunidades de Feira de Santana
e região, que são formadas por trabalhadores rurais que fazem do labor cotidiano uma expressão cultural rica em divertimento e poesia. Essas comunidades
têm a música como uma forma de manter vivas as tradições folclóricas do povo
sertanejo, evidenciando o modo de vida do nordeste interiorano. Nesse sentido,
o trabalho discute a produção artística do Grupo da Quixabeira como uma forma
de representação cultural na contemporaneidade.
Palavras-Chave: Grupo da Quixabeira, Cultura popular, Representação.
Abstract: Thinking about the musical languages of regional culture is opportune
in so far as they embody our most genuine tradition of popular song. In a simple
and profoundly poetic form regional music has become a reference for the revitalization of contemporary art. And the group “Quixabeira” has become one of
the most important musical manifestations of the Bahian “sertão” and “reconcavo”, combining various communities from Feira de Santana and its surroundings,
being composed of rural workers who create an entertaining, richly poetic form
of cultural expression on the basis of their daily labour. These communities have
in their music a way of keeping alive the folk traditions of the people of the
“sertão”, testifying to the way of life of the northeastern interior of Brazil. This
work discusses the artistic production of the group Quixabeira as a form of contemporary cultural representation.
Key Words: Quixabeira, Popular culture, Representation.

O Grupo da Quixabeira é uma expressão cultural que caracteriza a reunião de aproximadamente quinze comunidades rurais localizadas em Feira de
Santana e região sisaleira. Essas comunidades, além de realizarem o trabalho
no campo, desenvolvem uma estética musical calcada nos valores musicais do
sertão e recôncavo baiano. Cada comunidade tem seu líder que organiza o
repertório e as apresentações do grupo.
Esse grupo surgiu no ano de 1989, com os preparativos para a gravação
de um disco. Nesse projeto, desenvolvido pela Nova — Pesquisa e Assessoria
1
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em Educação, do Rio de Janeiro, foram lançadas as bases para a criação de
uma das maiores expressões da cultura popular local, que veio a ser consolidada com a produção do vinil Da Quixabeira pro berço do rio em 1992, reunindo
apenas seis comunidades (Lagoa da Camisa, Matinha dos Pretos, Subaé, Boa
Vista II, Tapuio e Valente) localizadas no semi-árido baiano, que doaram suas
vozes e versos para serem arranjados e arregimentados por músicos profissionais cariocas. A partir desse momento as comunidades se articularam, originando o Grupo da Quixabeira, sendo que cada uma desenvolverá seu trabalho
independentemente. Com o relançamento no formato CD em 1994, essas comunidades passaram a realizar apresentações em diversos lugares. E as suas
canções ficaram conhecidas no universo musical, ao ponto de algumas das
canções desse disco serem regravadas por artistas como: Carlinhos Brown,
Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Marisa Monte e as
bandas Cheiro de Amor e Harmonia do Samba.
É importante salientar que essas comunidades produzem sua música no
dia-a-dia da vida no campo, ou seja, fazem do labor cotidiano uma expressão
rica em poesia e musicalidade. Mais do que entretenimento, os folguedos e
cantos populares são momentos onde as comunidades musical-culturais se
reúnem e celebram entre si costumes e sua própria identidade.
A música tem sido ao longo do tempo uma referência na produção estética da humanidade. Praticamente todas as sociedades tiveram na música a
sua forma de expressão cultural. Sociedades não-letradas usaram e usam a
música para manifestarem a sua sensibilidade estética, basta citar os agrupamentos indígenas que se utilizam da música acoplada à dança para celebrarem
os seus ritos, mitos e desejos. Como afirma Ernst Fischer referindo-se a função
social da música primitiva:
Foi propósito da música, em seu início, o evocar emoções coletivas, o atuar como
estímulo para o trabalho, para o gozo sexual e para guerra. A música era um
meio de atordoar ou excitar os sentidos, um meio de prender por encantamento
ou impelir à ação. Servia para pôr os homens em um estado diferente e não para
refletir os fenômenos do mundo exterior (FISCHER, 1966, p. 212).

Com o surgimento das novas tecnologias ampliaram-se as possibilidades
de comunicação através da música. A gravação de uma música tem uma receptividade muita mais imediata e eficiente do que a mídia impressa. E a nossa
sensibilidade auditiva ficou mais aguçada com o boom da indústria fonográfica.
Na visão nietzschiana a música funciona como condição de possibilidade
da existência humana, uma afirmação dionisíaca da vida. E a canção popular
segundo o filósofo tem uma inscrição dionisíaca no sentido da vontade criadora. Para Nietzsche (1992, p. 48) “os movimentos orgiásticos de um povo se
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eternizam em sua música” E a poesia da canção popular, segundo o autor, tem
como substrato e pressuposto as correntes dionisíacas. E Dioniso é o Deus da
música, da dança, da festa, da celebração da vida, num contexto marcada pela
angústia, desespero e sofrimento. E, na verdade, o nordestino do sertão assolado pela seca, pobreza e miséria sofre terrivelmente, mas encontra inspiração
na força criativa dos versos e melodias que renova a esperança de dias melhores.
Assim, pensar as linguagens musicais da cultura regional torna-se oportuno na medida em que representam uma das mais importantes facetas da
nossa canção popular. De uma forma simples e profundamente poética, a música regional se configura como uma referência para revitalização da arte contemporânea. E a emergência de diversos grupos e artistas, principalmente do
nordeste, mesclando os elementos da cultural regional com a música pop,
como Chico Science & Nação Zumbi, Mestre Ambrósio, Cascabulho, Cordel do
Fogo Encantado, Lenine, Chico César, Zeca Baleiro, só para citar alguns, reafirmam a força que a música folclórica tem para a cultura brasileira. Nas palavras
impressas na contracapa do disco Da Quixabeira pro berço do rio, observa-se:
[...] mais do que registrar, documentar, algumas formas culturais em extinção
massacradas pelos valores dominantes das grandes cidades e pela mídia eletrônica, este disco indica um caminho para a renovação e valorização da cultura
brasileira [...].

Na verdade, o Grupo da Quixabeira constitui-se numa das mais importantes manifestações culturais do sertão baiano, agregando várias comunidades formadas por trabalhadores rurais que fazem do labor cotidiano uma expressão cultural rica em divertimento e poesia. Essas comunidades têm a
música como uma forma de manter vivas as tradições folclóricas do povo sertanejo, evidenciando o modo de vida do nordeste interiorano: os seus costumes, valores, aspirações, desejos, a partir de canções que retratam o seu cotidiano, a sua relação com a natureza, consigo mesmo e com os outros. As
melodias são criadas no convívio com as atividades manuais, no árduo trabalho
que visa à sustentação das suas famílias.
No seu livro Cultura popular brasileira, Alceu Maynard Araújo assinala
que a música e o labor estão entrelaçados no processo de criação cultural da
população rurícola. As cantigas de trabalho expressam o cotidiano laborioso da
mulher e do homem do campo. Diz o autor:
Embora a máquina tenha modificado em parte o uso do canto no trabalho ora
substituído pela música do disco, do rádio, ainda há regiões onde o homem, só
ou em grupo, pratica as cantigas de trabalho que o animam, ligando-o ao seu labor. O próprio ritmo da toada facilita muitas vezes o ritmo da operação manual.
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A música é dinomagência, um estimulante do trabalho que faz render mais
(ARAÚJO, 1973, p. 124, grifo meu).

E, nestes grupos sociais presentes no interior baiano, encontram-se algumas linguagens musicais que, inseridas no contexto artístico-musical do
Grupo da Quixabeira, permanecem vivas através da oralidade. O aboio, o samba de roda, os batuques da roça, as cantigas de roda, a chula, o reisado, a bata
de milho e de feijão, o boi de roça, entre outras manifestações culturais sertanejas, estão carregadas de poesia e virtuosismo. Essas tradições musicais fazem parte da memória dos trabalhadores rurais, e convivem ao lado das grandes inovações tecnológicas da música pop, numa troca rítmica e tecnicamente
positiva, haja vista que as expressões regionais estão num lugar-mundo e as
possibilidades de hibridização são inevitáveis.
As linguagens acima compõem o mapa cultural do Grupo da Quixabeira.
Nas épocas de plantio e colheita estão todos em mutirão entoando seus versos
com uma afinação e precisão rítmica de impressionar qualquer músico clássico. Nesse processo, tanto contribuem para a música contemporânea brasileira
como (re)elaboram sua identidade cultural.
A gravação do disco Da Quixabeira pro berço do rio (1992) é o primeiro
registro fonográfico desses senhores e senhoras (trabalhadores do campo que
fazem da vida uma obra de arte) que se reuniram em comunidades e através
da música expressam a sua cultura, o seu modus vivendi. Os nomes das comunidades não se referem apenas ao local que habitam, mas, sobretudo, à sua
identidade musical.
As canções apresentadas por essas comunidades são em grande parte
composições de domínio público e se enquadram naquilo que Alceu Maynard
Araújo denomina de música folclórica, diferenciando-se da música popular (lêse música de massa), pois, fazendo referência a Mário de Andrade, essa última
é vista como popularesca não só porque tem autor e intérprete, mas, sobretudo, por causa da cobertura da mídia eletrônica, vivendo “em função da moda,
logo que passa, só o arquivo as guarda” (apud ARAÚJO, 1973), seria o hit do
momento. A música folclórica, segundo o autor:
[...] é conservada no escrínio da alma do povo. Foi aceita por este porque se afinou espontaneamente com o seu sentir, pensar, agir e reagir. Nasceu do povo e
é para o povo e este a utiliza porque ela tem uma destinação certa (ARAÚJO,
1973, p. 118).

Ainda citando Araújo (1973, p. 118):
A música folclórica pode ou não ter autor desconhecido. Este, caso exista, acaba
desaparecendo na aceitação que a coletividade dá a sua criação. Isso porque tal
música foi justamente dirigida à coletividade com uma finalidade, com uma fun-
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ção. Já não interessa a autoria porque a oralidade se encarregou de difundi-la,
criou-se uma aceitação coletiva.

No processo de elaboração das suas canções, as comunidades inseridas
no Grupo da Quixabeira (re)constroem a sua identidade cultural superando as
fronteiras entre a música regional e a música pop. Seria a fronteira entre o
folclórico e o tecnológico, havendo uma necessidade dos artefatos eletrônicos
para o registro das canções, e sua veiculação pública. Nesse sentido, a produção estética do Grupo da Quixabeira possibilita não apenas identificar o cotidiano das comunidades rurais, mas, sobretudo evidenciar uma representação
cultural na contemporaneidade.
A arte trágica, enquanto concepção de música na perspectiva nietzschiana, guardadas suas devidas proporções, não chega a estar tão distante da
estética musical do Grupo da Quixabeira, pois o sentido de arte — com o fundamento dionisíaco — enquanto manifestação espontânea e criativa do cotidiano é observada em ambos os contextos.
Na obra O nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo, Nietzsche
faz uma discussão sobre a relação entre arte e conhecimento tendo a música a
partir da inspiração wagneriana um lugar de destaque na ciência estética. Nessa obra, o filósofo elabora uma apaixonante apologia à arte trágica como potencializadora da existência humana tão afetada pela visão socrática-platônicacristã. No decorrer do texto, Nietzsche demonstra a oposição entre a arte apolínea — representando o belo — e a estética selvagem de Dioniso representando a força transformadora da aparência. Segundo um dos comentadores da
obra do filósofo alemão, Roberto Machado:
[...] no pensamento de Nietzsche valorizar a aparência é afirmar a força; é porque a arte é uma afirmação da vida como aparência que ela cria uma superabundância de forças (MACHADO, 1984, p. 26).

É evidente a presença desse elemento — a aparência — no processo de
produção musical dos trabalhadores rurais que integram o Grupo da Quixabeira, pois vivendo em circunstâncias adversas - a essência triste e medonha da
vida no sertão — (re)elaboram uma herança cultural tão singular no canto, na
melodia, na performance e nos versos. Ainda remetendo a Nietzsche, é importante citar uma definição da canção popular, num instante em que este autor
está se aprofundando na cultura do povo grego:
A canção popular, porém, se nos apresenta, antes de mais nada, como espelho
musical do mundo, como melodia primigênia, que procura agora uma aparência
onírica paralela e a exprime na poesia. A melodia é portanto o que há de primeiro e mais universal, podendo por isso suportar múltiplas objetivações, em múltiplos textos. Ela é também de longe o que há de mais importante e necessário na
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apreciação ingênua do povo. De si mesma, a melodia dá à luz a poesia e volta a
fazê-lo sempre de novo; é isso e nada mais que a forma estrófica da canção popular nos quer dizer: fenômeno que sempre considerei com assombro, até que
finalmente achei uma explicação (NIETZSCHE, 1992, p. 48).

Nessa passagem, Nietzsche proporciona uma reflexão da cultura popular
no que se refere à música. A melodia é ponto de partida para a elaboração dos
versos, já que o cotidiano do camponês é um contato fatigante com a natureza, mas envolvido numa aura sinfônica de vozes que se repetem incansavelmente, como por exemplo, o aboio de roça:
[...] é uma forma de canto de trabalho, tem letra e é em dueto, além de dar-nos
a impressão de um desafio por meio de versos entremeados de prolongados oi,
ai, olá, cuja finalidade é excitar para maior produção de trabalho [...] (ARAÚJO,
1973, p. 125-126).

O aboio de roça como as demais linguagens musicais, por serem espontâneas e profundamente poéticas, possibilita as condições para o surgimento
das melodias que nas vozes dissonantes aparecerão os versos dando forma à
canção popular. Na definição de cultura popular de Alfredo Bosi, há uma clarividência da relação entre o universo material e o universo espiritual ou simbólico do povo sertanejo:
Cultura popular implica modos de viver: o alimento, o vestuário, a relação homem-mulher, a habitação, os hábitos de limpeza, as práticas de cura, as relações
de parentesco, a divisão das tarefas durante a jornada e, simultaneamente, as
crenças, os cantos, as danças, os jogos, a caça, a pesca, o fumo, a bebida, os provérbios, os modos de cumprimentar, as palavras tabus, os eufemismos, o modo
de olhar, o modo de sentar, o modo de andar, o modo de visitar e ser visitado, as
romarias, as promessas, as festas de padroeiro, o modo criar galinha e porco, os
modos de plantar feijão, milho e mandioca, o conhecimento do tempo, o modo
de rir e chorar, de agredir e de consolar [...] (BOSI, 1992, p. 324).

Esses elementos estão presentes no contexto dos trabalhadores rurais
que formam o Grupo da Quixabeira. A vida simples e inventiva conjuga-se com
o imaginário do povo sertanejo. As canções surgem da própria experiência de
vida, e falam das suas relações com o meio, onde o físico e o humano estão
imbricados, proporcionando uma avalanche de toadas, sons, ritmos, imagens,
versos, coros, danças e performances que alegram o cotidiano de crianças,
jovens, senhoras e senhores regentes de uma sinfonia sertaneja.
Analisando o processo de colheita dos trabalhadores camponeses da Inglaterra do século XVIII, Thompson chama atenção para os limites de enfoque
reducionista, cuja predominância se restringe ao aspecto econômico, perdendo de vista a dimensão artístico-cultural próprio desses lugares sociais produtivos:
70

A Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008

E também é verdade que o bom moral dos trabalhadores era mantido graças aos
bons ganhos que conseguiam nas colheitas. Mas seria um erro ver a situação das
colheitas apenas em termos de resposta a estímulos puramente econômicos. É
também um momento em que os velhos ritmos coletivos se entrelaçam nos novos; em que o peso do folclore e dos costumes da gente do campo são chamados
a participar na satisfação psicológica das pessoas e nas funções rituais da colheita [...] (THOMPSON, 1991, p. 50-51).

Em relação à questão das culturas nacionais, observa-se, a partir de Canclini (1995, p. 144), o cruzamento das diversas culturas. Num contexto de forte
influência da multimídia, é impossível manter uma pureza cultural. Segundo o
autor a (re)construção das identidades culturais se apóia nas diferenças, mas
inseridas em processos de hibridização intercultural na acepção do autor. Neste caso, o regional sofre interferência do global na medida em que se encontra
num lugar-mundo:
Assim como noutros tempos as identidades eram objeto de encenação em museus nacionais, na segunda metade do nosso século a transnacionalização econômica, e mesmo o caráter específico das últimas tecnologias da comunicação
(desde a televisão até os satélites e as redes ópticas), colocam no papel principal
culturas-mundo exibidas como espetáculo multimídia (CANCLINI, 1995, p. 144).

Evidentemente que os elementos da cultura regional persistem, mesmo
com os efeitos de desterritorialização da produção artística, próprios da globalização, pois o contato cultural possibilita a reconstrução das identidades regionais e nacionais. Considera-se ainda, nesta perspectiva que:
Simultaneamente à desterritorialização das artes, há fortes movimentos de reterritorialização, representados por movimentos sociais que afirmam o local e
também por processos de comunicação de massa: rádios e televisões regionais,
criação de micromercados de música e bens folclóricos, a “desmassificação” e a
“mestiçagem” dos consumos engendrando diferenças e formas locais de enraizamento (CANCLIN, 1995, p. 146).

No contexto local, observa-se esse processo de reterritorialização da
música regional com aparecimento de rádios comunitárias, programas vinculados na TVE-BA evidenciando a cultura regional e tendo como resultado a produção dos vídeo-documentários Quixabeira: da roça à indústria cultural
(1998); Quixabeira: a música rural da Bahia (1999); Cantos de trabalho (2000),
e a NOVA — Pesquisa e Assessoria em Educação, produzindo o disco Da Quixabeira pro berço do rio. Além da Festa da Quixabeira e da Festa da Cultura
Popular que acontece na região sisaleira, reunindo diversas comunidades musicais rurais. A primeira organizada pelo Movimento da Quixabeira e a segunda
pelo Movimento Travessuras Musicais dos Sertões.
Na concepção de Renato Ortiz a cultura popular:
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[...] é plural, e seria talvez mais adequado falarmos em culturas populares. No
entanto se tomarmos como ponto de partida cada evento folclórico em particular (um reisado, uma congada), a comparação com os culto afro-brasileiros é legítima. A memória de um fato folclórico existe enquanto tradição, e se encarna no
grupo social que a suporta. É através das sucessivas apresentações teatrais que
ela é realimentada. Isto significa que os grupos folclóricos encenam uma peça de
enredo único que constitui sua memória coletiva [...] (ORTIZ, 1986, p. 134).

As passagens dos cantos e batuques da música regional são partes integradas do folclore local, conservando-se a partir das reuniões realizadas pelas
próprias comunidades. As rezas, batizados e aniversários e até mesmo as rodas
de samba, que acontecem durante o ano, renovam e revivem essas linguagens
musicais, instante em que os mais novos aproveitam para aprender os movimentos, ritmos e toadas garantindo a permanência das tradições culturais.
No caso do Grupo da Quixabeira as apresentações eventuais servem
como uma forma de manter a coesão das comunidades. Mas a convivência
diária nas comunidades facilita o processo de desenvolvimento artístico, já
que, na visão de Carlos Brandão, “o saber popular não existe fora das pessoas,
mas entre elas” (apud ORTIZ, 1986). Ainda citando Ortiz, observa-se a preocupação com a herança cultural quando ele a compara com os cultos afrobrasileiros:
A partitura musical dos grupos folclóricos distingue atores sociais, o “mestre”, o
“discípulo”, que desempenham papéis diferenciados nas manifestações culturais.
Da mesma forma que nos cultos afro-brasileiros, o problema do esquecimento se
vincula às dificuldades de se manter a coesão do grupo. A morte pode desencadear um processo de desestruturação de toda uma rede de trabalho ritual, uma
vez que desaparece no teatro popular. Somente após um longo aprendizado prático é que os atores podem encarnar com fidedignidade o seu papel. A memória
popular (seria mais correto colocar no plural) deve portanto se transformar em
vivência, pois somente desta forma fica assegurada a sua permanência através
das representações teatrais (ORTIZ, 1986, p. 134-35).

É fundamental compreender a relação intrínseca dos lavradores rurais
com o trabalho, isso quer dizer que o labor está incorporado na vida dos camponeses constituindo-se como um sentido da sua existência. A dureza do trabalho no campo proporciona dor, mas retira-se dele algumas alegrias que são
identificadas na produção estético-musical das comunidades rurais. Fica mais
evidente no momento que Ecléa Bosi faz a seguinte colocação:
Na raiz da compreensão da vida do povo está a fadiga. Não há compreensão possível do espaço e do tempo do trabalhador manual se a fadiga não estiver presente e a fome e a sede que dela nascem. E as alegrias que advém desta participação no mundo através do suor e da fadiga: o sabor dos alimentos, o convívio
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da família e a vizinhança, o trabalho em grupo, as horas de descanso (BOSI, 1979,
p. 27).

É justamente nessas circunstâncias que os trabalhadores rurais produzem suas alegrias manifestadas nas melodias e cantos. Um cotidiano fatigante
que impulsiona a imaginação artística, pois natureza e cultura estão imbricadas. É na relação com seu contexto sócio-cultural que o povo exprime seus
ritmos, sons, sentidos, enfim, a sua arte. E o Grupo da Quixabeira é a expressão possível nesse contexto, demonstrando a riqueza e diversidade da cultura
brasileira.
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O DISTANCIAMENTO E O GESTUS SOCIAL EM “A VIDA DE GALILEU”:
ELEMENTOS DESPERTADORES DA CONSCIÊNCIA REVOLUCIONÁRIA
Fernanda Isabel Bitazi1
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo verificar como o efeito de distanciamento e, por extensão, o gestus social, conceitos teóricos estes próprios do
teatro épico de Brecht, cumprem, no texto dramático brechtiniano, a função de
conscientizar o interlocutor sobre a problemática das contradições de classe para
que, posteriormente, esse mesmo interlocutor seja o agente capaz de transformar essa situação na realidade em que vive.
Palavras-Chave: Efeito de distanciamento, Gestus social, Praxis revolucinária.
Resumen: El objetivo de este trabajo es verificar cómo el efecto del distanciamiento y el gestus social, conceptos teóricos propios del teatro épico de Brecht,
cumplen, en el texto dramático brechtiniano, la tarea de despertar la conciencia
del interlocutor a cerca de las contradicciones de clase, para que, posteriormente, este mismo interlocutor sea el agente capaz de transformar esa situación en
la realidad por él vivenciada.
Palabras Clave: Efecto de distanciamiento, Gestus social, Praxis revolucionaria.

Já se sabe que a comunicação humana em todas as suas manifestações
— verbal e não-verbal — é constitutivamente dialógica, sendo, pois, que a
identidade do sujeito se constitui irremediavelmente a partir da interação com
sua alteridade: “Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas as
direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar
de participar, com ele, de uma interação viva e tensa” (BAKHTIN, 1988, p. 88).
Essa premissa torna, portanto, viável a afirmação de Ubersfeld (2005, p. 168)
de que “o discurso teatral é discurso sem sujeito”, ou seja, o produtor do texto
teatral nega o estatuto subjetivo-individual do “Eu”, pois o conteúdo desse
texto será transmitido à platéia por meio de outros sujeitos, os atores travestidos de personagens. Trata-se, pois, da dupla enunciação teatral.
Segundo Ryngaert (1996, p. 108-109), essa dupla enunciação se refere
ao fato de que a “comunicação teatral não opera exclusivamente no eixo interno da relação entre os indivíduos, mas também — ou principalmente — no
eixo externo entre o Autor e o Leitor ou o Público, através de uma cadeia de
emissores”. Quando o público ou o leitor assiste ou lê determinada obra teatral, ele entra em contato com personagens que se relacionam, contratual ou
polemicamente, umas com as outras; subjacente a essa interação, ou mais
precisamente, a essas relações de força entre as personagens está a ideologia
1
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do autor que interage, ainda que indiretamente, com seu leitor ou público e,
nessa comunicação indireta, ele lhe fornece por meio do texto, encenado ou
não, estratégias de informação que determinam “o que” seus interlocutores
devem interpretar e “como” eles devem interpretar tais informações
(RYNGAERT, 1996, p. 109).
Toda essa problemática do complexo comunicativo teatral será abordada mais detalhadamente na análise que será empreendida a partir do episódio
4 da peça A vida de Galileu, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. O objetivo
de aprofundar esse estudo consiste em verificar justamente a maneira como
os interlocutores de uma peça brechitiniana — ou no caso desse trabalho, de
um texto dramático brechtiniano — devem posicionar-se para depreender o “o
que” e o “como” subjacentes a tal texto. Contudo, antes de desenvolver efetivamente essa análise, convém esclarecer, ainda que sucintamente, alguns
aspectos teóricos sobre as propostas cênicas do teatro épico de Brecht, bem
como a relação desses aspectos com algumas premissas marxistas.
Em seu texto teórico “Pequeno Organon” para o teatro, Brecht (1967, p.
191) afirma que a atitude produtiva de que o espectador deve estar munido,
ao assistir a uma peça teatral, é a atitude crítica. É a partir dessa postura que o
dramaturgo acredita na possibilidade de conscientização por parte do público
— principalmente o da grande massa — com relação às vivências sociais deflagradas no mundo e, conseqüentemente, na possibilidade de ele transformar
essas vivências com o fim de promover “a vez” da classe dominada:
Nossas representações da vida social destinam-se a esses técnicos fluviais, aos
pomicultores, aos construtores de veículos e aos revolucionários, a quem convidamos a comparecer aos nossos teatros e a quem pedimos que não esqueçam,
enquanto lá estiverem, suas respectivas ocupações (alegres ocupações), para
podermos, desta forma, entregar o mundo a suas mentes e corações e para que
o modifiquem a seu critério (Idem, p. 191).

Nota-se, nesse trecho, o estreito vínculo entre a representação teatral
da realidade e os acontecimentos sociais efetivamente nela ocorridos, ou melhor, nota-se a relação entre a praxis marxista e a função social que, segundo
Brecht, o teatro deve exercer. Segundo a terceira tese sobre Feuerbach, Marx
(2006, p. 122) afirma:
A doutrina materialista da transformação das circunstâncias e da educação esquece que as circunstâncias têm de ser transformadas pelos homens e que o
próprio educador tem de ser educado. [...] A coincidência da mudança das
circunstâncias e da atividade humana ou autotransformação só pode ser tomada
e racionalmente entendida como práxis revolucionária.
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Relacionando os dizeres de Marx aos de Bertolt Brecht, o teatro épico
cumpre uma função social, na medida em que expõe, ou melhor, representa
no palco as contradições sociais ocorridas na realidade. Ao deparar-se com
essas representações sociais de que falou Brecht, o espectador pode ver, mais
do que a sua própria vida, a vida social de toda uma coletividade com todas as
suas contradições de classe e, por conseguinte, pode operar uma
transformação nessa realidade. No entanto, esse espectador não pode
identificar-se com essas representações por meio da emoção, mas, sim, por
meio da razão, caso contrário, as “circunstâncias” de que falou Marx não serão
modificadas: Brecht enfatizou a importância de que os espectadores não
devem esquecer, no momento em que estão assistindo a uma peça, “suas respectivas ocupações”. É preciso, pois, que esses “revolucionários”, apreciem o
espetáculo de modo distanciado, pois é dessa maneira que eles poderão avaliar criticamente a realidade representada e, conseqüentemente, poderão
transformar efetivamente a ordem social vigente.
Outro aspecto importante a ser destacado sobre o teatro épico de Brecht diz respeito ao seu cunho didático: se, conforme afirmou Marx, os homens
“são produto das circunstâncias e da educação”, então o teatro pode ser um
instrumento didático, pois as representações sociais encenadas no palco podem educar esses homens, ou melhor, podem conscientizá-los sobre a realidade social em que estão inseridos e, sobretudo, podem fazê-los pôr em prática
o que foi assimilado durante esse processo de conscientização propiciado pelo
jogo cênico. Sobre o caráter didático do teatro épico, o dramaturgo alemão
(2005, p. 69) diz que:
[...] há uma forma de instrução que causa prazer, que é alegre e combativa. Não
fora esta possibilidade de uma aprendizagem divertida, e o teatro, em que pese
toda a sua estrutura, não seria capaz de ensinar.

Essa “aprendizagem divertida” consiste justamente no que foi dito anteriormente: os espectadores assistem a um espetáculo teatral, cuja finalidade é
propiciar-lhes prazer, deleite; porém, esse prazer não permite mais “ao espectador abandonar-se a uma vivência sem qualquer atitude crítica (e sem conseqüências na prática), por mera empatia para com a personagem dramática”
(Idem, p. 66). Ao que parece, portanto, o prazer cênico deve, segundo a concepção brechtiniana, “elevar a emoção ao raciocínio” (ROSENFELD, 2006, p.
148), de modo que esse raciocínio seja materializado em prática revolucionária.
Para que o público se conscientize da problemática das contradições da
realidade social representada no palco e, posteriormente, transforme-a visando o bem coletivo, Bertolt Brecht aposta, conforme já foi antecipado, no disA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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tanciamento que o público deve manter em relação ao espetáculo. Segundo
Brecht (1967, p. 200), uma “representação que cria o distanciamento, permitenos reconhecer seu objeto, ao mesmo tempo em que faz com que ele nos pareça alheio”: o distanciamento, portanto, orienta o público a apreciar o espetáculo de modo mais racional e objetivo, relacionando-se, pois, ao “como” as
informações devem ser interpretadas, ou seja, relacionando-se ao modo como
os fatos — os quais correspondem ao “o que” se deve saber — de cada cena
da peça devem ser interpretados.
Feitos os devidos esclarecimentos sobre o embasamento teórico que
sustentará a análise do “o que” e do “como” presentes em A vida de Galileu —
ou mais especificamente, que servirá para verificar de que maneira aquilo que
se vê na encenação ou se lê em um texto dramático brechtiniano penetra na
consciência do interlocutor de modo a despertar-lhe a criticidade com vistas a
uma atitude transformadora da realidade —, segue-se agora com o estudo
pretendido em que todos os aspectos teóricos explanados anteriormente — o
realismo social, a atitude crítica do público e as técnicas para a obtenção do
efeito do distanciamento próprios do teatro épico — serão relacionados a alguns conceitos teóricos usados para analisar qualquer peça/texto dramático,
tais como as relações de forças entre as personagens e as estratégias de informação fornecidas pelo autor.
Tal como sucede nos demais textos dramáticos brechtinianos, também
em A vida de Galileu todos os episódios que o constituem são precedidos de
títulos por meio dos quais o “espectador adota rapidamente uma atitude mais
cômoda em relação à obra” (BRECHT, 1967, p. 61). Nesse texto, o título do
episódio 4 é “Galileu trocou a República de Veneza pela Corte Florentina, cujos
sábios não dão crédito às suas descobertas feitas pelo telescópio”. De fato, ao
ler o título que antecede o episódio, o interlocutor adota uma atitude mais
cômoda por já poder prever que assistirá a um choque entre idéias antagônicas, embate este reforçado e um pouco mais detalhado pela epígrafe escrita
logo abaixo do título: “O que o velho diz: fui, sou, serei assim. / O que o novo
diz: caia fora o que é ruim”. Essa primeira estratégia de informação faz o interlocutor depreender que as idéias promissoras de Galileu — ou “o novo” —
sobre as estrelas irão confrontar-se com os preceitos retrógrados e autoritários
dos tais “sábios” — ou o “velho” — e, por conseguinte, serão por eles subjugadas.
Procedendo dessa maneira, o interlocutor pode prever a ocorrência de
um embate nesse episódio; na verdade, no decorrer desse episódio, ele acaba
por assistir a dois embates: o primeiro refere-se à contenda entre os garotos
Andrea e Cosmo de Medici, e o segundo, à luta entre o grupo de Galileu —
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constituído por Federzoni e Andrea — e o grupo dos Senhores da Universidade
Florentina — constituído pelo Filósofo e pelo Matemático. Nessa segunda contenda, a Corte, representada por Cosmo e por um de seus séqüitos, o MestreSala, tem uma participação ínfima, como poderá ser visto. Essas duas contendas são importantes por estabelecerem, nesse episódio, um gestus social que
corresponde ao “o que” deve saber o interlocutor: que a necessária transformação social das classes dominadas é atravancada tanto pela alienação de
alguns grupos sociais, como pelo autoritarismo das classes dominantes; a classe social que ostenta a alienação, nesse episódio, é justamente a Corte.
É possível inferir esse gestus social pelas relações de força estabelecidas
entre as personagens, relações estas que concernem à atitude dessas personagens para com as demais. Tal atitude pode referir-se tanto ao gesto propriamente dito, isto é, ao modo como é executada a gestualidade corporal levada
a cabo pelas personagens, como à maneira pela qual as falas são por elas proferidas. Depreendem-se essas afirmações das seguintes palavras de Brecht
(1967, p. 209):
A atitude que os personagens assumem em relação uns aos outros é o que chamamos esfera do Gestus. Atitude física, tom de voz e expressão facial são determinadas por um Gestus social: os personagens injuriam-se, cumprimentam-se,
esclarecem-se uns aos outros, etc.

É necessário, agora, passar efetivamente a uma análise, ainda que superficial, de algumas das réplicas que compõem os dois embates, a fim de esclarecer em que consiste o gestus social. O primeiro, como já foi dito, diz respeito às relações de força estabelecidas entre Andrea e o grão-duque Cosmo
de Medici. É nesse primeiro embate que será possível vislumbrar ser a alienação de determinados grupos sociais um dos entraves da transformação social
das classes dominadas, sendo que tal alienação, nesse episódio, diz respeito à
postura da Corte. Para compreender como se dá essa alienação, importa relembrar, primeiramente, que, no episódio 3 (BRECHT, 1991, p. 84), Galileu,
para tentar mostrar suas descobertas acerca das estrelas, envia uma carta ao
grão-duque, relatando tais fatos. Esse relato, por sua vez, demonstra tanto um
demasiado enaltecimento por parte do cientista, pois ele escreve a Cosmo que
“o egrégio nome da casa de Medici irá garantir vida imortal às estrelas” (Idem,
p. 85), como uma subserviência, pois lhe escreve “reputo grande honra ter
nascido súdito de Vossa Alteza, me recomendando como um dos vossos servidores mais fiéis e dedicados” (Idem, p. 85). Ao ter lido o diálogo que Galileu
estabeleceu com seu amigo Sagredo (Idem, p. 73-81), nesse mesmo episódio, o
interlocutor já sabe que, na verdade, o cientista se vale desse exagerado tom
de enaltecimento e de subserviência para tentar provar seus argumentos cienA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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tíficos, visto saber que, para conseguir derrubar convicções quase que cristalizadas sobre os estudos astronômicos — não somente os astronômicos, claro
está —, não pode expressar incisivamente suas opiniões. Assim, o enaltecimento e a subserviência expressos pela passagem da carta servem como argumentos de persuasão: Cosmo de Medici, apesar de ser um grão-duque, é
uma criança de apenas 9 anos de idade que é regida por um deslumbramento
tipicamente infantil e que, por isso, não possui condições de exercer adequadamente as funções políticas próprias de seu título. Esse comportamento, de
certa forma, já demonstra uma certa alienação. Veja-se como isso pode ser
depreendido das seguintes réplicas2 (BRECHT, 1991, p. 87-89):
(1) COSMO — Eu quero ver o telescópio.
(2) O MESTRE-SALA — Vossa Alteza há de ter paciência, até que o senhor Galileu
volte da universidade com os outros senhores. Voltando-se para Dona Sarti. — O
senhor Galileu quer que os astrônomos examinem as estrelas que ele descobriu
e batizou de “Medicéias”.
(3) COSMO — Eles não acreditam no telescópio nem um pouco. Onde é que está?
(4) DONA SARTI — Lá em cima, no quarto de estudo.
O menino balança a cabeça, olha a escada e, quando Dona Sarti faz que sim, sobe correndo.
(5) O MESTRE-SALA um homem muito velho — Alteza! Volta-se para Dona Sarti
— A senhora acha necessário subir? Eu estou aqui só porque o preceptor está de
cama.
(6) DONA SARTI — Deixe, não vai acontecer nada ao jovem senhor. O meu menino está lá em cima.
(7) COSMO entrando — Boa noite.
Os meninos se inclinam cerimoniosamente. Pausa. Andrea volta ao seu trabalho.
(8) ANDREA muito semelhante ao seu professor — Isso aqui parece a casa da sogra.
(9) COSMO — Muita visita?
(10) ANDREA — Mexem em tudo, arregalam o olho e não pescam nada.
(11) COSMO — Eu entendo. É esse o...? Aponta para o telescópio.
(12) ANDRA — É, é esse. Mas não é para botar o dedo.
(13) COSMO — E isso, o que é? Aponta para o modelo do sistema de Ptolomeu.
(14) ANDREA — Esse é o ptolomaico.
(15) COSMO — Ele mostra o movimento do Sol, não é?
(16) ANDREA — É o que dizem.
(17) COSMO senta-se numa cadeira e põe o modelo sobre as pernas — Hoje eu
saí mais cedo porque o meu professor está resfriado. É muito gostoso este lugar.
(18) ANDREA andando para baixo e para cima, inquieto e incerto, examina o outro menino com olhar desconfiado; finalmente, incapaz de resistir à tentação,

2
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pesca um modelo copernicano que está detrás dos mapas — Mas na verdade é
assim.
(19) COSMO — O que é assim?
(20) ANDREA apontando o modelo nas mãos de Cosmo — Dizem que é assim,
mas — apontando para o seu — é assim é que é. A Terra gira em torno do Sol, o
senhor compreende?
(21) COSMO — Você acha mesmo?
(22) ANDREA — Está provado.
(23) COSMO — Não diga. Eu quero saber por que não me deixam mais ver o velho. Ontem ele ainda apareceu para o jantar.
(24) ANDREA — O senhor parece que não acredita, hein?
(25) COSMO — Como não? Acredito sim.
(26) ANDREA indicando subitamente o modelo sobre os joelhos de Cosmo — Dê
cá, nem esse você entende!
(27) COSMO — Mas você não precisa de dois.
(28) ANDREA — Dê cá, isso não é brincadeira pra criança.
(29) COSMO — Eu devolvo, mas você devia ser um pouco mais educado, sabe?
(30) ANDREA — “Educado, educado”, você é um bobo, e dê cá, senão vai ter.
(31) COSMO — Tire a mão, viu?
Começam a brigar e logo rolam no chão.
(32) ANDREA — Você vai ver como se trata um modelo. Pede água!
(33) COSMO — Partiu no meio. Você está me torcendo a mão.
(34) ANDREA — Você vai ver quem tem razão e quem não tem. Diz que ele gira,
senão eu bato!
(35) COSMO — Não digo. Ai, seu estúpido! Você vai aprender a ser bemeducado.
(36) ANDREA — Estúpido? Quem é estúpido?
Lutam silenciosamente. Embaixo, entram Galileu e alguns professores da universidade; atrás deles, Federzoni.

Pelas réplicas 1 e 3, percebe-se que as estratégias persuasivas de Galileu
não surtirão efeito, já que Cosmo está interessado não nas descobertas feitas
pelo cientista, mas, sim, tão-somente nas estrelas Medicéias que o telescópio
poderá mostrar-lhe. Essa afirmação procede na medida em que as primeiras
palavras do grão-duque, ao chegar à casa de Galileu, foram pronunciadas para
indagar justamente sobre onde estava o telescópio, e na medida em que ele
afirma, categoricamente, que os astrônomos da sua universidade não acreditam “nem um pouco” nesse instrumento. Além disso, a ansiedade de Cosmo
para ver suas estrelas é tamanha que, logo após falar sobre a descrença dos
astrônomos, emenda com um “Onde está?”; essa última frase pode ser interpretada como índice de ansiedade pelo fato da didascália presente na réplica 4
descrever que o menino “sobe correndo” imediatamente as escadas que dão
acesso ao quarto de Galileu, mal Dona Sarti assente com a cabeça para que ele
suba.
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Já no quarto, Cosmo e Andrea, após se cumprimentarem, começam a
conversar, e o que passa a chamar a atenção do interlocutor, logo no início
dessa conversa, são as palavras proferidas por Andrea descritas nas réplicas 8
e 10: trata-se de palavras já ditas por Galileu ao menino no 1o episódio da peça
(BRECHT, 1991, p. 59-62), quando o cientista demonstra ao menino que é a
Terra que gira em torno do Sol. A reprodução das mesmas palavras do mestre
por parte de Andrea já faz com que o interlocutor se distancie dos fatos representados, ou melhor, já se posicione com um olhar mais objetivo sobre os acontecimentos da cena, visto que tais palavras mantêm praticamente a mesma
indignação contida nas frases proferidas originalmente por Galileu. Pode-se
afirmar que Andrea procede dessa forma, para tentar incitar o grão-duque a
participar de uma conversação mais aguerrida, sem o tom comedido das saudações feitas “cerimoniosamente”.
Essa atitude de querer incitar o outro advém justamente da conversa
que Andrea empreendeu com Galileu no 1o episódio: naquela ocasião, o garoto
tentou argumentar que não podia entender as leis astronômicas de Copérnico
sobre a rotação, dizendo “É muito difícil, e eu ainda não fiz onze anos [...]”
(BRECHT, 1991, p. 59); mas, à medida que a conversa com Galileu vai se estendendo e, com ela, o cientista vai lhe mostrando, por meio de hipóteses concretas, e não por meios propriamente científicos, como ocorre o movimento da
Terra em volta do Sol, vai-se também operando em Andrea um processo de
transformação: por ter se disposto a “olhar”, ou melhor, a observar racionalmente as demonstrações de seu mestre, o garoto fascina-se com o processo
lógico que rege os acontecimentos, tanto que, mesmo com a ressalva de que
ele havia sido exposto a hipóteses e não a provas sobre tal movimento, afirma
ao cientista “Mas o senhor provou tudo para mim” e “Eu também quero ser
físico, senhor Galileu” (Idem, p. 68).
O que se percebe, pois, é que Andrea deseja estender essa transformação, ou melhor, essa razão científica, a Cosmo, porém, diferentemente de Galileu, o garoto não se vale da subserviência contida na carta escrita ao grãoduque, mas, sim, da sua ansiedade incontrolável pela transformação. Andrea,
tal como Cosmo, é um garoto ansioso, só que sua ansiedade não se justifica
por uma fascinação egocêntrica e, portanto, irracional, mas, sim, por uma fascinação racional e lógica. E nessa cena do episódio 4, ele parece incitar o outro
garoto a tentar empreender um diálogo “com mais conteúdo”: ao reproduzir
durante a conversa com Cosmo as palavras de Galileu — “arregalam o olho e
não pescam nada” (réplica 10) —, Andrea parece esperar por parte do outro
garoto uma outra pergunta como “Por que os outros arregalam o olho e não
pescam nada?”, a qual serviria de pretexto para começar o tal diálogo. No en82
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tanto, o grão-duque responde com um inexpressivo “Eu entendo”, fala esta
que deixa subentendido o fato de Cosmo não haver percebido a rispidez com
que Andrea o tratou no momento em que este diz ao grão-duque “Mas não é
pra botar o dedo” (réplica 12). Aliás, essa falta de percepção por parte de
Cosmo é ainda mais endossada, quando ele, logo a seguir à fala ríspida de Andrea, “aponta” para seu verdadeiro objeto de desejo, o “telescópio”.
Essa situação permanece inalterada nas réplicas de 12 a 23; nelas, importa ressaltar mais uma estratégia de informação presente na didascália da
réplica 18, a qual fornece ao leitor o grau de ansiedade a que Andrea está
submetido: ele está “inquieto”, “incerto” por não saber se seu interlocutor —
que, ademais de demonstrar uma propensão a não discutir, se preocupa com o
estado de saúde de seu professor (réplica 17) — compreenderá as suas explicações sobre o sistema copernicano, tanto que o examina com um “olhar desconfiado”. Acontece que seu desejo por demonstrar os fatos lógicos do universo vence o seu bom-senso — o bom-senso de que a alienação é mais poderosa
que a razão — e, com o modelo de Copérnico em mãos, afirma a Cosmo que a
Terra não é estática no universo. Diante dessa informação, que seria bombástica por refutar um preceito inabalável, o grão-duque responde, novamente,
com um lacônico “Você acha mesmo?” (réplica 21), laconismo ainda mais reforçado quando Andrea, ao dizer “Está provado” (réplica 22) — sendo que
nenhum fato, como se observou mais acima, fora comprovado —, obtém, como resposta por parte do grão-duque, um “Não diga” (réplica 23), seguido de
um novo comentário acerca de seu professor, comentário este que, por não
ter relação nenhuma com as descobertas astronômicas, revela a alienação e o
desinteresse de Cosmo.
Andrea, percebendo que, por meio de uma discussão argumentativa,
não iria conseguir fazer Cosmo passar pela mesma transformação que as descobertas de Galileu lhe propiciaram, apela então para um último recurso: forçar a transformação. E o meio para isso foi partir para a contenda física. Isso
fica evidente nas réplicas de 26 a 33: Andrea tenta arrancar o modelo ptolomaico das mãos do grão-duque como forma de acabar com uma conversa que
não iria resultar em utilidade nenhuma, e Cosmo compreende essa atitude, de
modo equivocado, como um ato descortês e egoísta, julgando que Andrea
queria ter os dois modelos somente para si (réplica 27). Assim, diante do que
julga ser uma “falta de educação”, Cosmo, tal qual uma criança birrenta, não
devolve o modelo ptolomaico e ambos os garotos “rolam no chão”: esse momento é importante, pois se percebe que Andrea tenta impor a razão científica
pela força física, quando este diz a seu adversário “Você vai ver quem tem
razão e quem não tem. Diz que ele gira, senão eu bato!” (réplica 23).
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Contudo, nem mesmo a força física é capaz de promover alguma transformação racional em Cosmo que, em contrapartida, quer transformar Andrea
em alguém mais educado (réplica 35). Considerando o contexto do episódio e
as informações de duas didascálias da cena seguinte, boa-educação também
deve ser entendida como mais um fator de alienação: percebendo a chegada
de Galileu e dos professores da universidade, o grão-duque recompõe-se imediatamente e, como se nada tivesse ocorrido, “faz curvaturas muito formais
para todos os lados, também para Andrea” (BRECHT, 1991, p. 90) e “apanha o
modelo, que entrega a Andrea com gesto cortês” (Idem, p. 90), ou seja, em
momento nenhum Cosmo reclama de ter sido agredido, tanto que chega a
cumprimentar, cortesmente, seu contendor. Esse gesto pode ser interpretado,
portanto, como uma atitude alienada, uma vez que o grão-duque está totalmente submetido pelos códigos da educação cortês que é, por seu turno, desprovida de criticidade.
Como se viu pela análise, o “Gestus mantém sempre diante dos olhos do
espectador as implicações sociais do teatro épico” (CARLSON, 1997, p. 372), ou
mais especificamente, o modo como a gestualidade cortês de Cosmo é executada — artificialmente —, bem como a maneira como suas palavras são proferidas — lacônica e desinteressadamente — em relação ao que diz Andrea, leva
o interlocutor a distanciar-se da cena e, por conseguinte, a depreender que a
alienação emperra a transformação social, impedindo a subversão do status
quo vigente. Esse gestus também é inferido pelo modo ríspido e incisivo de
que se vale Andrea para falar e agir. Relembrando o que Brecht disse, a “atitude que os personagens assumem em relação uns aos outros é o que chamamos esfera do Gestus”, o que significa que as relações de força entre as personagens determinam, de certo modo, o gestus social.
O já mencionado gestus social também é depreendido das cenas que
compõem a segunda contenda, a qual se estende até o final do episódio 7.
Dessa vez, esse segundo embate será apenas argumentativo, pois nele se nota
um choque entre a racionalidade e o autoritarismo. Antes de dar continuidade
ao estudo aqui empreendido, convém esclarecer que a análise não será feita,
agora, tão minuciosamente, tal como se sucedeu com a análise da contenda
entre Andrea e Cosmo; serão consideradas apenas algumas réplicas, bem como serão feitas observações de caráter genérico que auxiliem na compreensão
dos fatos desse segundo embate e, conseqüentemente, na compreensão do
significado do referido gestus.
Iniciando, pois, pelas informações mais gerais, importa ressaltar que os
senhores da universidade que participam desse embate argumentativo são o
Matemático e o Filósofo: a função dessas personagens, nesse episódio, é refu84
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tar a razão científica por meio de argumentos baseados na autoridade de Aristóteles. Tal autoridade é que pode ser associada ao adjetivo “velho” e à expressão reticente e autoritária “serei assim”, presente na epígrafe que inicia
esse episódio, visto que é a fé cega nas leis aristotélicas que impede um olhar
mais racional sobre os fatos atuais, como bem mostram, uma vez mais, as relações de força entre as personagens nas réplicas (BRECHT, 1991, p. 91-92) a
seguir:
(1) ANDREA indicando a banqueta diante do telescópio — É favor sentar-se aqui.
(2) O FILÓSOFO — Muito obrigado, meu filho. Mas eu receio que isso tudo não
seja tão simples. Senhor Galileu, antes de aplicarmos o seu famoso telescópio,
gostaríamos de ter o prazer de uma disputa. Assunto: É possível que tais planetas
existam?
(3) O MATEMÁTICO — Uma disputa formal.
(4) GALILEU — Eu achava mais simples os senhores olharem pelo telescópio para
terem certeza.
(5) ANDREA — Aqui, por favor.
(6) O MATEMÁTICO — Claro, claro. O senhor naturalmente sabe que segundo a
concepção dos antigos não é possível uma estrela que gire em volta de um centro que não seja a Terra, assim como não é possível uma estrela sem suporte no
céu?
(7) GALILEU — Sei.
(8) O FILÓSOFO — E mesmo sem considerar a possibilidade de tais estrelas, que
ao nosso matemático — faz uma mesura em sua direção — parece duvidosa, eu
gostaria de perguntar com toda a modéstia e como filósofo: seriam necessárias
tais estrelas? Aristotelis divini universum...
(9) GALILEU — Se for possível, eu preferia que continuássemos na língua comum.
O meu colega, o senhor Federzoni, não entende o latim.
(10) O FILÓSOFO — É importante que ele nos entenda?
(11) GALILEU — É.
(12) O FILÓSOFO — O senhor me perdoe, pensei que ele fosse operário, um polidor de lentes.
(13) ANDREA — O senhor Federzoni é polidor de lentes e é um estudioso.
(14) O FILÓSOFO — Obrigado, meu filho. Se o senhor Federzoni insiste.
(15) GALILEU — Sou eu quem insiste.
(16) O FILÓSOFO — O argumento perderá em brilho, mas a casa é sua. [...]

Quando Galileu diz aos senhores universitários julgar ser “mais simples”
eles “olharem pelo telescópio” — isto é, observarem racionalmente o movimento das estrelas —, o Matemático dirige-se ao cientista, utilizando em sua
fala o termo “naturalmente”, com o intuito de forçar o cientista a concordar
com a impossibilidade da Terra girar em torno do Sol, pois esta é a “concepção
dos antigos”, ou seja, esta é a concepção aristotélica. Nessas palavras, já está
implícito um tom autoritário, embora tal autoritarismo seja pronunciado sutilmente.
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Além dessa postura autoritária, esse pequeno trecho deixa o interlocutor perceber claramente a luta de classes existente na vida real, em que o dominador tenta subjugar o dominado: o Filósofo refuta qualquer opinião que
Federzoni possa vir a dar durante a conversa por julgá-lo inferior (réplicas de
10 a 16), uma vez que o operário não compreende latim, considerada a língua
dos sábios. Além disso, às palavras “com toda a modéstia e como filósofo”
(réplica 8) pronunciadas ironicamente pelo Filósofo, quando este perguntou a
Galileu sobre a existência dos planetas, subjaz a idéia de que sua sabedoria
não pode ser contestada.
Essa representação de uma realidade social — a de que os dominadores
subjugam os dominados — é que, para Brecht (1967, p. 192), deve ser a verdadeira preocupação do teatro: “O teatro tem de se comprometer com a realidade, pois só assim lhe será possível e lícito realizar representações eficazes
da realidade”. Tornar as representações eficazes consiste justamente fazer o
espectador ver-se a si próprio no palco, mas de modo crítico, ou seja, de modo
a perceber os problemas sociais ali representados para, depois, tentar modificá-los. Essa função social que Brecht delega ao teatro está em consonância
com a postulação de Marx de que filosofia e realidade, isto é, teoria e prática,
não podem dissociar-se:
[...] a teoria, que por si só não transforma o mundo real, torna-se prática quando
penetra na consciência dos homens. Desse modo, ficam estabelecidos seus limites e a condição necessária para que se torne prática; por si só ela é inoperante e
não pode substituir a ação, mas se torna força efetiva — um “poder material” —
quando é aceita pelos homens (VÁZQUEZ, 1977, p. 127).

Se o teatro épico de Brecht deve fazer o público “se divertir proveitosamente com a complexidade de seus problemas” (BRECHT, 1967, p. 191), isto
significa que as representações sociais encenadas no palco — ou lidas no texto
dramático—, se assimiladas pelo espectador mediante a identificação emocional deste com a encenação, não farão dele um ser transformador, revolucionário. Assim, para que essas representações se tornem “prática”, “força efetiva”,
é necessário que a platéia as aceite, as assimile racional e criticamente.
A necessidade de transformar a realidade social — que deve, portanto,
incitar a platéia à prática — é, como se pôde ver, levada a cabo por Andrea
logo na primeira contenda e, na segunda, não só por Galileu, mas por Federzoni, cujas falas (BRECHT, 1991, p. 94-95) acabam por deixar transparecer que ele
é possuidor de uma visão lógico-científica de que os senhores da universidade
são destituídos:
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(1) O MATEMÁTICO — Enfim, que adianta estar sobre ovos? Mais cedo ou mais
tarde, o senhor Galileu se habituará aos fatos. A esfera de cristal seria furada pelos planetas de Júpiter. É simplíssimo.
(2) FEDERZONI — O senhor não vai acreditar, mas não existem as esferas de cristal.
(3) O FILÓSOFO — Existem, qualquer manual ensina isso, meu rapaz.
(4) FEDERZONI — Nesse caso, é preciso escrever manuais novos.
(5) O FILÓSOFO — Alteza, o meu ilustre colega e eu nos apoiamos em nada menos que a autoridade do divino Aristóteles ele mesmo.
(6) GALILEU quase submisso — Meus senhores, a fé na autoridade de Aristóteles
é uma coisa, e os fatos, que são tangíveis, são outra. Os senhores dizem que segundo Aristóteles há esferas de cristal lá no alto; que, portanto, há movimentos
que não são possíveis, porque as estrelas seriam obrigadas a quebrar as esferas.
Mas e se os senhores puderem constatar esses movimentos? Isso não indicaria
aos senhores que essas esferas de cristal não existem? Meus senhores, eu lhes
peço com toda a humildade que acreditem nos seus olhos.
(7) O MATEMÁTICO — Meu caro Galileu, por mais antiquado que pareça ao senhor, eu ainda tenho o hábito de ler Aristóteles, e lhe garanto que acredito nos
meus olhos quando leio.
(8) GALILEU — Eu me acostumei a ver como os senhores de todas as faculdades
fecham os olhos a todos os fatos, fazendo de conta que não houve nada. Eu mostro as minhas observações e eles sorriem, eu ofereço o meu telescópio para que
vejam, e eles citam Aristóteles.
(9) FEDERZONI — Aristóteles não tinha telescópio!
(10) O MATEMÁTICO — É claro que não, é claro que não.

A visão lógico-científica do operário Federzoni é patente na réplica 2,
pois, se ele contraria, categoricamente, o preceito aristotélico de que não há
esferas de cristal, é porque, tal como Andrea, observou e, por conseguinte,
constatou o movimento das estrelas, ainda que ele não tenha lido nenhum
manual instrutivo que contenha as descrições das leis incontestáveis do “divino Aristóteles” sobre a fixidez das estrelas. Já seu desejo de transformar, de
abalar convicções, é expresso pela ousadia com que enfrenta o autoritarismo
do Filósofo, ao dizer-lhe, sem rodeios, ser necessário comprar manuais que
atualizem a verdade, a verdade de não existirem tais esferas (réplica 4), e ao
afirmar, em um tom mais enfático, não haver tido Aristóteles um telescópio
(réplica 9), fala esta que deixa implícito o fato de este não ter produzido suas
leis de modo racional, visto não ter tido como observar o céu para constatar a
verdade sobre a real movimentação dos corpos celestes.
Essa análise mais rápida das réplicas constituintes da segunda contenda
também evidencia que a maneira como as personagens se relacionam deixa o
interlocutor depreender o gestus de que a transformação social é impedida
pelo autoritarismo imposto pelas classes dominantes. Como esse segundo
embate é apenas argumentativo, então é somente pelo modo como as persoA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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nagens proferem seus discursos que se percebe o embate da razão e da criticidade, que podem propiciar a transformação social, com o autoritarismo das
leis cristalizadas, que impedem a classe dominada de usarem a razão e a criticidade para efetivarem tal transformação.
Como foi possível observar até o momento, nem Andrea com sua luta física, nem Federzoni e Galileu com sua luta argumentativa conseguem fazer os
senhores da universidade olharem o céu pelo telescópio, ou mais especificamente, eles não conseguem, nesse episódio, fazer a fé cega na autoridade
aristotélica sucumbir perante a razão propiciada pelo olhar, fato este confirmado pelas interpelações e afirmações de Galileu: “eu lhes peço com toda a
humildade que acreditem nos seus olhos” (réplica 6); “os senhores de todas as
faculdades fecham os olhos a todos os fatos, fazendo de conta que não houve
nada” (réplica 8); “eu ofereço o meu telescópio para que vejam, e eles citam
Aristóteles” (réplica 8).
Aliás, vale ressaltar que, durante esse segundo embate, a alienação dos
representantes da Corte contribui sobremaneira para que a imobilidade das
leis aristotélicas se sobreponha, nesse momento, à mobilidade científica e,
conseqüentemente, para que o autoritarismo se sobreponha à criticidade. Essa
afirmação é possível porque tanto o Mestre-Sala quanto o grão-duque Cosmo
se pronunciam muito poucas vezes durante todo o segundo embate: este,
apenas para perguntar “Aconteceu alguma coisa com as minhas estrelas?”
(BRECHT, 1991, p. 93) no momento em que o cientista e os senhores da universidade discutiam sobre a existência ou não das estrelas Medicéias, e aquele,
apenas para informar que o baile da corte teria início “em menos de uma hora” (Idem, p. 94). São, pois, pronunciamentos que revelam uma preocupação,
por parte desses interlocutores, somente com a vaidade e com assuntos comezinhos.
Pela análise superficial de algumas réplicas e didascálias constituintes do
episódio 4 de “A vida de Galileu”, foi possível compreender “o que” Bertolt
Brecht desejava transmitir a seus interlocutores com o seu teatro, cujo núcleo
de reflexão é, segundo Peixoto (1981, p. 20), a dialética marxista: “um pensamento que aprofunda sem medo a reflexão teórica para tornar-se uma prática
efetiva, a serviço das classes populares empenhadas na transformação revolucionária da sociedade” (idem, ibidem, p. 20). E “como” Brecht transmitiu a seu
público esse seu posicionamento ideológico de que é necessário subverter a
ordem social do mundo real foi mediante as técnicas que engendram o efeito
do distanciamento, permitindo ao público não envolver-se emocionalmente
com as representações da realidade social no palco. É, portanto, depreendendo racionalmente o gestus social dessas representações sociais encenadas no
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palco — ou lida no texto dramático — que esse mesmo público pode perceber
criticamente o que se passa em suas vivências sociais imediatas, condição esta
que pode propiciar-lhe ser um revolucionário que venha a efetivar a necessária
transformação dessas vivências. Brecht nega seu estatuto subjetivo-individual,
ele deixa de dizer “eu penso”, para que o interlocutor veja, nas relações entre
as personagens, a complexidade de seus problemas. Trata-se, pois, da “aprendizagem divertida”: “O teatro não deixa de ser teatro, mesmo quando é didático; e, desde que seja bom teatro, diverte” (BRECHT, 2005, p. 69).
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TEATRO ITINERANTE: ESPAÇO DA MEMÓRIA E DA CULTURA POPULARES — O
TEATRO DE LONA SERELEPE
Elaine dos Santos1
Resumo: O presente trabalho constitui um estudo introdutório a respeito do teatro itinerante, seu desenvolvimento na civilização ocidental, dando-se ênfase a
sua presença na cultura brasileira, em especial gaúcha, considerando-se, para tal,
a história do Teatro Serelepe. Teatro cuja história inicia-se no interior paulista,
em 1929, e acompanha as transformações vividas pela nossa sociedade, incluindo o período ditatorial, posterior a 1964 e que foi marcado pelo cerceamento
da liberdade. Procura-se estabelecer relações entre o teatro itinerante e a conservação e a transmissão da memória popular do país para, ao final, salientar-se
a importância daqueles saltimbancos que percorrem o nosso território e levam
alegria à população mais humilde.
Palavras-Chave: Memória popular, Teatro itinerante, Teatro Serelepe.
Abstract: The present work constitutes an introductory study of itinerant theater
and its development in western civilization, emphasizing its presence in Brazilian
(particularly gaucho) culture, focusing – to this end – on the history of the Teatro
Serelepe. The history of this theatre group begins in the countryside of São Paulo
in 1929, continuing through periods of social transformation including the dictatorship following 1964, a period characterized by serious restrictions on liberty.
The work aims to establish the relations between the itinerant theater and the
conservation and transmission of the country’s popular memory, emphasizing
the importance of the performers who traveled these territories bringing joy to
the poorest people.
Key Words: Popular memory, Itinerant theater, Theater Serelepe.

INTRODUÇÃO
Este trabalho, estudo introdutório acerca do teatro mambembe no Rio
Grande do Sul, propõe-se, em seu final, identificar os elementos que constituem a memória preservada pela comédia de cunho popular, discutir as influências do referido teatro na construção do imaginário social e recompor a história dos teatros itinerantes no estado mais meridional do país. Para a
consecução destes objetivos, a pesquisa bibliográfica, as entrevistas in loco e
os registros disponíveis nas diversas companhias de teatro mambembe ainda
em ação no estado são elementos fundamentais. Lida-se, neste ponto, com
memórias familiares, histórias de vida e, em conseqüência, com as emoções
daqueles que recordam. Neste sentido, faz-se pertinente recompor, do ponto
1
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de vista teórico, os estudos acerca do fenômeno mnêmico para, a partir dele,
empreender as pesquisas de cunho histórico.
Nesta primeira etapa, seleciona-se para estudo o Teatro de Lona Serelepe que, desde 1962, percorre o interior gaúcho e que, nas figuras de José Maria de Almeida, o velho Serelepe, e Lea Benvenuto de Almeida, mantém a memória viva do teatro mambembe em nosso estado. Apresenta-se, neste
trabalho, além da evolução da memória e as formas como se processa a recordação dos eventos individuais e coletivos, uma breve história do teatro mambembe e, em especial, do Teatro de Lona Serelepe, foco inicial da pesquisa,
para, ao final, tecer-se as primeiras considerações sobre o assunto.
1 A MEMÓRIA
A memória, no transcurso da história humana, sempre despertou curiosidade: Como lembramos? Porque lembramos? O que lembramos e como acontece a seleção destas lembranças? Há registros que, entre os gregos da
época arcaica, concedeu-se significativa importância ao fenômeno mnêmico
de tal sorte que se instituiu uma deusa, Mnemosine. Le Goff (1996, p. 438)
anota que a deusa “lembra aos homens a recordação dos heróis e dos altos
feitos, preside a poesia lírica. O poeta é pois um homem possuído pela memória, o aedo é um adivinho do passado, como o adivinho o é do futuro”.
Associada à memória mítica, os gregos, de acordo com Le Goff, desenvolveram técnicas de recordação que se introduzem no campo do direito e,
mesmo, da retórica. Le Goff (1996, p. 442) assevera:
É necessário [...] não esquecer que ao lado da emergência espetacular da memória no seio da retórica, quer dizer, de uma arte da palavra ligada à escrita, a memória coletiva prossegue o seu desenvolvimento através da evolução social e política do mundo antigo.

Sempre interessou ao homem e, em especial, aos detentores do poder,
conservarem, na memória do povo, seus grandes feitos, suas obras, comprovação disso se faz, por exemplo, através da estatuária. Ao mesmo tempo, a sociedade, em qualquer de suas camadas, procurou preservar costumes, lendas,
tradições que a configuram. O indivíduo, sob este aspecto, não recorda sozinho, uma vez que o ato de recordar pode sofrer interferências pessoais e coletivas, determinando a conservação ou a omissão de um evento. Nesse sentido,
Le Goff (1996, p. 426) esclarece:
Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as
sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva.
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A memória ou o ato de recordar, individual ou coletivo, representa a
preservação e, através dela, a releitura e o aprendizado dos costumes, das
tradições, dos eventos políticos e sociais, das tragédias que identificam um
indivíduo e a sociedade em que ele se insere. Neste aspecto, a memória se faz
objeto de identidade, em que o ser humano, individual ou coletivamente, se
reconhece e reconhece o outro como idêntico ou distinto. Por outro lado, a
memória pode constituir-se em objeto de poder e manipulação social. Para tal
faz-se necessário dominar-se o conhecimento dos seus mecanismos internos e
externos de apreensão dos fatos e a manifestação das lembranças desses fatos
por parte do memorialista, ou seja, a memória apresenta-se como objeto de
estudos, constitui um corpus sob o qual se debruçam pesquisadores.
Convém destacar, porém, que, por vezes, ao longo da História oficial da
humanidade, buscou-se o apagamento de fatos, circunstâncias, crenças. O
exemplo mais candente desta tendência talvez esteja no Holocausto, imagem
que ainda tinge de negro a História recente. Assim posto, à memória e a sua
conservação deve-se a construção daquilo que, hoje, conhecemos como identidade, independente da classe social que ocupamos, da religião que professamos, dos conhecimentos técnicos que dispomos, nossa condição cidadã, ela
está no âmago da preservação daquilo que nos constitui como sociedade.
O pesquisador francês, Le Goff, acompanha, em seus estudos, a evolução histórica da memória e evidencia o crescente interesse a respeito do fenômeno mnêmico. Le Goff (1996, p. 439) informa que os primeiros estudos
sobre a memória foram empreendidos por pensadores gregos e complementa
que, para Platão e Aristóteles, “a memória é uma componente da alma, não se
manifesta contudo ao nível da sua parte intelectual mas, unicamente, da sua
parte sensível”. A memória ficaria restrita à emoção, aos sentimentos individuais, não se registrando, na concepção daqueles estudiosos, qualquer relação
entre a memória, componente espiritual do indivíduo, e a história social de um
povo.
As relações que se estabelecem entre a memória do indivíduo e a sociedade em que ele se insere despertaram o interesse de diferentes áreas do
saber; alguns estudos restringem-se ao indivíduo, posto isoladamente; outros,
entretanto, consideram a interlocução que se faz entre o sujeito que rememora e a sociedade em que ele atua. Henri Bergson, em seu livro Matéria e Memória, por exemplo, dedicou-se à análise da memória individual, concebida
como a conservação do passado que se mantém intacto no cérebro do indivíduo. Halbwachs e Bartlett dedicaram suas pesquisas às influências que o meio
impõe àquele que recorda.
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1.1 BERGSON: CONSIDERAÇÕES SOBRE A MEMÓRIA INDIVIDUAL
Bergson, no final do século XIX, estabeleceu distinções entre a memóriahábito e a lembrança propriamente dita. O pesquisador (s/d, p. 61) declara:
Estudo uma lição, e para aprendê-la de cor leio-a primeiramente escandindo cada verso; repito-a em seguida um certo número de vezes. A cada nova leitura efetua-se um progresso; as palavras ligam-se cada vez melhor, acabam por se organizar juntas [...].
A lembrança da lição, enquanto aprendida de cor, tem todas as características de
um hábito [...], ela é adquirida pela repetição de um mesmo esforço.
Ao contrário, a lembrança de tal leitura particular, a segunda ou a terceira, por
exemplo, não tem nenhuma das características do hábito. Sua imagem imprimiuse necessariamente de imediato na memória, já que as outras leituras constituem, por definição, lembranças diferentes.

Em consonância com as idéias de Bergson, a atenção e a repetição de
gestos ou palavras determinam a aquisição da memória-hábito que se torna
parte do adestramento cultural do indivíduo, dos ensinamentos sociais que ele
recebe. A lembrança pura, quando se atualiza na imagem-lembrança, por outro lado, traz um momento ímpar na história de vida do indivíduo, pois possui
data certa e se refere a uma situação definida.
Bergson (s/d, p. 85) acresce as interferências que o meio pode determinar na lembrança individual e enfatiza que
as lembranças pessoais, exatamente localizadas, e cuja série desenharia o curso
de nossa existência passada, constituem, reunidas, o último e maior invólucro de
nossa memória. Essencialmente fugazes, elas só se materializam por acaso, seja
porque uma determinação acidentalmente precisa da nossa atividade corporal as
atraia, seja porque a indeterminação mesma dessa atitude deixe o campo livre
ao capricho de sua manifestação.

Considerando-se tais ponderações, a memória consistiria na conservação do passado, latente no indivíduo, mas que pode ser chamado pelo presente sob as formas da lembrança. Além das recordações pessoais despertadas
pelo seu exterior, o indivíduo relembra acontecimentos sociais, históricos,
transformações de cunho econômico que, de alguma forma, marcaram a sua
vida em sociedade. Determinar em que medida as lembranças do sujeito que
rememora são influenciadas pelo meio em que ele viveu, pelas pessoas com
quem ele convive e conviveu, representou uma das tarefas do estudo desenvolvido por Maurice Halbwachs, que estudou a memória como fenômeno histórico-social. Frederic Charles Bartlett, por sua vez, procurou demonstrar os
vínculos que relacionam a lembrança individual e a sociedade na qual o memorialista atua, destacando para tal as influências culturais e ideológicas que condicionam esse recordar.
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1.2 A MEMÓRIA COLETIVA: OS ESTUDOS DE HALBWACHS E BARTLETT
De acordo com os estudos de Halbwachs, a memória do indivíduo é reforçada pela sua interação com o meio: família, escola, profissão. O sujeito que
recorda, nesta concepção, sofre ainda a interferência dos meios de comunicação de um modo geral. O estudioso (1990, p. 26) assevera que
nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca estamos sós
[...]: porque temos sempre conosco e em nós uma quantidade de pessoas que
não se confundem.

As pesquisas de Halbwachs concedem, assim, relevância àqueles que fazem parte do círculo de convivência do indivíduo, os quais assumem papel
importante na formação sócio-cultural daquele que recorda. Para Halbwachs
(1990, p. 27), “eles me ajudam a lembrá-las (...) e encontro em mim muito das
idéias e modos de pensar a que não teria chegado sozinho, e através dos quais
permaneço em contato com eles”. A memória do indivíduo, assim concebida,
não é um processo solitário, resulta da interação social, a qual permite a construção de uma memória mais ampla, representada pela memória da própria
sociedade na qual o indivíduo se faz presente.
Halbwachs (1990, p. 81-82) adverte, porém, que a memória coletiva trata-se de “uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que
nada tem de artificial, já que retém do passado somente, aquilo que ainda está
vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que a mantém”. Assim, quando
as recordações do grupo distanciam-se no tempo e no espaço, sendo possível
recuperá-las somente através de documentos escritos, a memória coletiva
transforma-se em História. De acordo com o pesquisador (1990, p. 80), a História é
a compilação dos fatos que ocuparam o maior espaço na memória dos homens.
Mas lidos em livros, ensinados e aprendidos nas escolas, os acontecimentos passados são escolhidos, aproximados e classificados conforme as necessidades ou
regras que não se impunham aos círculos de homens que deles guardaram por
muito tempo a lembrança viva.

Ecléia Bosi, em estudo realizado a respeito da memória dos velhos, retoma as pesquisas de Bergson e Halbwachs, acrescendo-lhes as idéias defendidas por Bartlett. Bosi (1994, p. 64) afirma que se deve ao pesquisador
a utilização de um conceito-chave para conectar o processo cultural de um dado
momento histórico ao trabalho da memória: o conceito de ‘convencionalização’
[...], Bartlett postula que a ‘matéria-prima’ da recordação não aflora em estado
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puro na linguagem do falante que lembra; ela é tratada, às vezes estilizada, pelo
ponto de vista cultural e ideológico do grupo em que o sujeito está situado.

Assim, tanto Halbwachs quanto Bartlett esforçam-se para demonstrar a
relevância do círculo social, das questões político-econômicas, das tradições e
dos costumes, enfim, dos interesses do grupo, no processo que desencadeia a
recordação.
A memória, pois, de ordem individual e/ou social resulta da intervenção
de diferentes mecanismos que fazem aflorar lembranças, conservar tradições e
costumes, conformar, sob determinados aspectos, a própria identidade cultural de um povo, inicialmente, sob a ótica popular, para, ao final do processo
constituir História e, então, adquirir status de cultura erudita.
2 UMA QUESTÃO IDENTITÁRIA: CULTURA ERUDITA E CULTURA POPULAR
De origem latina — idem —, a palavra identidade significa o mesmo, derivando-se daí as noções de homogeneidade, uniformidade, igualdade. Assim
compreendido, identificar-se significa encontrar caracteres que aproximem o
indivíduo dos seus semelhantes. Diante desta concepção, faz-se supor a existência do outro — o semelhante — alter —, ou seja, a identidade individual se
define em relação ao outro. Referindo-se à questão identitária, Ricouer (1991,
p. 424-425) afirma que
a identidade de um indivíduo ou de uma comunidade é responder à questão:
Quem fez tal ação? Quem é o seu agente, seu autor? Essa questão é primeiramente respondida nomeando-se alguém, isto é, designando-o por um nome
próprio. Mas qual é o suporte da permanência do nome próprio? Que justifica
que se considere o sujeito da ação, assim designado por seu nome, como o
mesmo ao longo de toda uma vida, que se estende do nascimento à morte? A
resposta só pode ser narrativa. Responder à questão ‘quem?’, como o dissera
Hannah Arednt, é contar a história de uma vida. A história narrada diz o quem da
ação. A identidade do quem é apenas, portanto, uma identidade narrativa [...].
A noção de identidade narrativa mostra ainda sua fecundidade no fato de que
ela se aplica tanto à comunidade quanto ao indivíduo. Podemos falar da ipseidade de uma comunidade [...]: indivíduo e comunidade constituem-se em sua identidade ao receberem tais narrativas, que se tornam para um e outro sua história
efetiva.

Se a identidade constitui uma narrativa, Literatura e História representam, no construto social de uma nação, narrativas que unem um grupo de
indivíduos, os quais compartilham costumes e tradições próprias que, primeiramente, foram conservadas pelas histórias populares, narrativas que se perpetuaram entre familiares, amigos, grupos sociais.
O Brasil, por exemplo, conforme da Matta (1986, p. 11-12), é
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cultura, local geográfico, fronteira e território reconhecidos internacionalmente,
e também casa, pedaço de chão calçado com o calor de nossos corpos, lar, memória e consciência de um lugar com o qual se tem uma ligação especial, única,
totalmente sagrada [...].

Ortiz (1994), contudo, destaca a diversidade regional que compõe o país
e salienta aspectos culturais, econômicos, políticos caracterizadores desta diversidade. Na concepção do estudioso, a identidade nacional constitui-se, portanto, não só de elementos comuns a toda nação, mas também de inúmeras
diferenças. Esta diversidade regional ressaltada pelo pesquisador foi apreendida pela Literatura, a partir do movimento romântico, que, no entanto, caracterizou-se pela ereção de figuras míticas, que ocupavam espaços distintos, mas
que repetiam qualidades físicas e comportamentais. Segundo Bernd (1992, p.
18), a Literatura
que se atribui a missão de articular o projeto nacional, de fazer emergir os mitos
fundadores de uma comunidade e de recuperar sua memória coletiva, passa a
exercer somente a função sacralizante [...]. No Brasil, o Romantismo realizou
uma revolução estética que, querendo dar à literatura brasileira o caráter de literatura nacional, agiu como força sacralizante [...] trabalhando somente no sentido da recuperação e da solidificação de seus mitos.

O Modernismo, por sua vez, atuou de forma dessacralizante e representou uma abertura em relação à diversidade que caracteriza a nação, a cultura
do povo, as crenças populares foram revisitadas e passaram a integrar-se ao
universo erudito. Bernd (1992, p. 18) acresce que
recentemente a literatura brasileira começa a operar a síntese – ainda inacabada
– deste jogo dialético, associando o resgate dos mitos à sua constante desmitificação, o redescobrimento da memória coletiva a um movimentar contínuo dos
textos, o que equivale a um perseverante questionamento de si mesma.

Assim posto, a Literatura dita culta tem, ao longo dos anos, participado
da caracterização e fixação das marcas que definem uma possível identidade
nacional, processo que se inicia nos anos subseqüentes à Independência e que
encontra respaldo nos ideais românticos que então vigoravam. Acresce questionar em que medida a cultura popular atua neste processo e qual o papel desenvolvido pelas atividades dos teatros mambembes, no interior do país, para
que configuremos o perfil desta identidade, se ela, de fato, pode assim sê-lo.
3 O TEATRO: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
O teatro, manifestação artística que se faz presente, no mundo ocidental, desde a civilização grega, é assim definido por Magaldi (2006, p. 7): “A palavra teatro abrange ao menos duas acepções fundamentais: o imóvel em que
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se realizam espetáculos e uma arte específica, transmitida ao público por intermédio do autor”. Magaldi prossegue suas considerações e pondera: “No
teatro, público e ator estão um em face do outro, durante o desenrolar do
espetáculo” (2006, p. 7).
Diante da segunda idéia expressa pelo autor, faz-se evidente que, no teatro, acontece a interação entre o público e o ator; interação que é mediada
por um texto, o texto dramático. Magaldi (2006, p. 8) acrescenta: “É preciso
que um ator interprete um texto para o público, ou, se se quiser alterar a ordem, em função da raiz etimológica, o teatro existe quando o público vê e ouve o ator interpretar um texto”.
Referindo-se à origem do teatro, Moisés (2001, p. 121) anota:
Identificado com práticas religiosas e mágicas, e mesclado com a dança, a música
e o canto, o teatro despontou com a própria história num tempo infenso a demarcações [...] a gênese do teatro mergulha num passado insondável, região
brumosa onde se esboçaria o próprio nascedouro da Arte. Inócuo, portanto,
sondar a proto-história do teatro: sua trajetória efetiva, que compreende o lapso
de tempo suscetível de precisão, graças aos documentos existentes, principia em
solo grego, aproximadamente no século VI a.C.

Conforme nos legou a tradição, os primeiros registros acerca das manifestações teatrais encontram-se em solo helênico, no culto ao Deus Baco, ou
Dioniso e é deste teatro que se ocupa Aristóteles em sua Poética, ao analisar
longamente a tragédia: “de tragoidia, canto de bode” (MOISES, 2001, p. 121).
Ao acompanhar a evolução do teatro, Moisés (2001, p. 122) destaca
que, ao longo da Idade Média, as manifestações teatrais
entraram em ostracismo, de que foram despertadas após o século XIII, com o
aparecimento de farsas, mimos, arremedilhos e outras expressões do teatro cômico, e após a Renascença, com a redescoberta da Antiguidade clássica. De lá
para cá, sofrendo toda sorte de vicissitudes e de altos e baixos, o teatro tem-se
mantido como uma das mais ricas e atuantes expressões artísticas.

Convém salientar, porém, que, a par do teatro dito clássico e tido como
pagão pela Igreja Católica durante a Idade Média, desenvolveu-se uma nova
modalidade teatral em que as companhias se apresentavam de cidade em
cidade, tratava-se do teatro itinerante. Os artistas da época, os saltimbancos,
andavam em carroças, sempre em grupos, chamadas trupes, e não tinham morada certa. Hoje, esse teatro itinerante também é conhecido como teatro mambembe. Perseguidos pela Igreja e tratados como fora-da-lei, os saltimbancos começaram a usar máscaras para não serem reconhecidos. Uma tradição que
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descende diretamente desses artistas é o circo, que até hoje percorre as cidades
2
apresentando seus números .

No Brasil, o teatro chegaria, nos anos posteriores ao descobrimento, através dos jesuítas e seu propósito catequético. Segundo Magaldi (2001, p. 16):
As primeiras manifestações cênicas no Brasil cujos textos se preservaram são obra dos jesuítas, que fizeram teatro como instrumento de catequese [...], uma
aplicada composição didática de quem tinha um dever superior a cumprir: levar
a fé e os mandamentos religiosos à audiência, num veículo ameno e agradável,
diferente da prédica seca dos sermões.

Magaldi (2001, p. 17-18) anota a importância do teatro anchietano e escreve:
Todo o universo religioso, presente na dramaturgia medieval, se estampa nas oito obras mais caracteristicamente teatrais conservadas do canarino [...]. A dicotomia fundamental da Idade Média persiste nos autos jesuíticos: defrontam-se
[...] o bem e o mal, os santos, anjos e outros nomes protetores da Igreja com as
forças demoníacas, corte variada de diabos ostentando nomes de índios inimigos.

Entre as encenações promovidas pelos jesuítas e o surgimento do teatro
brasileiro propriamente dito, em pleno Romantismo, registra-se apenas a produção de Manoel Botelho de Oliveira, segundo Magaldi (2001, p. 25), “considerado o primeiro comediógrafo brasileiro”. O pesquisador adverte: “Nenhuma boa vontade, contudo, nos autoriza a incluir o autor em nossa literatura
dramática” (2001, p. 25). E, embora conceda relevância histórica ao teatro de
Gonçalves de Magalhães, o estudioso considera Martins Pena, autor de “O juiz
de paz na roça”, como o introdutor do teatro em nossa cultura. Magaldi (2001,
p. 25) assevera:
Poucos, talvez, na ocasião [1838], assinalassem o significado do acontecimento.
Começava aí, porém, uma carreira curta e fecunda [...] e o verdadeiro teatro nacional, naquilo que ele tem de mais específico e autêntico. Martins Pena é o fundador da nossa comédia de costumes, filão rico e responsável pela maioria das
obras felizes que realmente contam na literatura teatral brasileira.

Magaldi (2001, p. 53) prossegue suas reflexões e analisa diferentes peças teatrais escritas pelo autor. A seguir, conclui:
Escrevendo para o riso imediato da platéia, sem a procura de efeitos literários
mais elaborados, Martins Pena revelou inteira a sua fisionomia cômica [...]. Tudo
é simples na comédia de Martins Pena — a situação, o traço dos numerosos ti2

Disponível em: http://www.tguaira.pr.gov.br/tguaira/modules/conteudo_historia/conteudo
_historia.php?conteudo_historia=27. Acesso em: 8 set. 2007.
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pos, o desenvolvimento da trama, a conversa das personagens [...]. A intriga escorre, assim, fluída, vibrante, e as peripécias, para chegarem ao desfecho, são
maquinadas à vista do espectador, reclamando desde logo a sua cumplicidade e
simpatia.

O teatro seria uma modalidade amplamente contemplada pelos prosadores românticos, entre os quais se destacam Gonçalves Dias, Joaquim Manoel
de Macedo e José de Alencar. Sobre os realistas, Magaldi (2001, p. 125) pondera: “as peças de Machado de Assis (1839-1908) não apresentam grandes qualidades em si. Tivesse o autor cultivado apenas o teatro, seu nome seria absolutamente secundário na literatura brasileira”. Diversos nomes destacam-se
entre o crepúsculo do século XIX e o surgimento do século XX: França Júnior,
Artur Azevedo, Coelho Neto e outros. Por fim, entre os modernistas de primeira hora, Magaldi (2001, p. 203) faz referência ao trabalho de Oswald de Andrade: “[...] sentimos que as incursões teatrais de Oswald de Andrade, um dos
grandes nomes da Semana de Arte Moderna (1890-1954), tenham dormido
nos livros, sem nunca passarem pela prova do palco”.
Fixando seus estudos nas manifestações do moderno teatro brasileiro,
posterior a década de 1930, Prado (2003, p. 15) registra:
As representações efetuavam-se à noite, sem descanso semanal, em duas sessões, às 20 e 22 horas, afora as vesperais de domingo. As companhias, sobretudo
as de comédia [...] trocavam de cartaz com uma freqüência que causaria espanto
às gerações atuais, oferecendo não raro uma peça diversa a cada semana.

O pesquisador revela ainda que: “A orientação geral do espetáculo cabia
ao ensaiador” (PRADO, 2003, p. 16), que se envolvia com a mecânica cênica
desde os móveis e utensílios colocados no palco, passando pela marcação dos
papéis e a movimentação, em cena, os atores.
Os cenários, a não ser quando se tratava de uma peça julgada de muito boa qualidade literária ou muito promissora em termos de bilheteria, confeccionavam-se
a partir dos elementos pertencentes ao acervo da companhia, resquícios de encenações anteriores [...]. Quanto às roupas usadas em cena, se eram modernas
[...], cabia aos atores fornecê-las, de modo que estes igualmente iam formando,
ao longo dos anos, o seu pequeno cabedal artístico (PRADO: 2003, p. 17).

No que se refere aos atores, Prado (2003, p. 19/20) concede relevância à
capacidade de improvisação dos grandes artistas; o estudioso anota ainda que
a maioria das peças teatrais tinha o Rio de Janeiro como palco principal:
Organizado o repertório, entretanto, ou esgotada a curiosidade do público carioca pelo elenco, partia este normalmente em excursão, disposto a explorar em
outras praças [...] o seu patrimônio dramático, constituído por uns tantos cenários e por cinco ou seis comédias semimemorizadas. À medida que a companhia
se afastava do Rio, as peças, em geral já cortadas [...] para caber nas duas horas

100

A Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008

habituais de espetáculo, tendiam a se esfacelar. Aboliam-se os papéis menores,
adaptavam-se outros conforme os recursos humanos disponíveis, substituíam-se
artistas consagrados por outros de menor prestígio, aproveitavam-se amadores
locais [...]. A partir de uma certa distância, antes cultural que espacial, as grandes
companhias eram substituídas na tarefa de propagar o repertório pelos numerosos “ambembes” [...].

Legatário desta tradição do teatro itinerante, dotado de poucos recursos, mas de grande capacidade de improvisação cênica e voltado para a diversão do público, em 1929, surgia em Sorocaba, interior de São Paulo, o “Circo
Teatro Nhô Bastião”. Mais tarde, criava-se um pavilhão de zinco e o teatro
assumia a denominação de “Politeama Oriente”, sob o comando de José Epaminondas de Almeida.
Analisando as manifestações teatrais do período, mais especificamente,
entre 1930 e 1932, Prado (2003, p. 20) salienta:
Se nossa forma era a do teatro itinerante, como objetivo não havia praticamente
outro senão divertir, ou seja, suscitar o maior número de gargalhadas no menor
espaço de tempo possível. ‘Rir! Rir! Rir!’- prometiam não só modestos espetáculos do interior mas também a publicidade impressa nos jornais pelas companhias
mais caras do país.

Prado (2003, p. 20/21) ainda acrescenta:
O ator cômico vinha assim se colocar, sem que ninguém sequer lhe disputasse
esse direito, no centro do teatro nacional. O que se exigia dele, de resto, não era
tanto preparo técnico, recursos artísticos extraordinários, versatilidade, e sim, ao
contrário, que se mantivesse sempre fiel a uma personalidade, a sua, naturalmente engraçada e comunicativa.

Sob a égide da alegria e da diversão, o pavilhão de zinco da família Almeida adentrou o Rio Grande do Sul em 1962, então sob o comando de José
Maria de Almeida, filho mais velho de José Epaminondas, e que adotou o nome artístico de Serelepe. O grupo dissolveu-se em 1981, em face das dificuldades financeiras, e parte da família fixou residência em Curitiba (PR), de onde
partia para excursões breves que incluíam até dois espetáculos por dia em
cidades diferentes. O Teatro de Lona Serelepe renasceria, com a estrutura
física de um circo, em 1994, sob o comando de Marcelo Benvenuto de Almeida, filho de José Maria, que adotou, a exemplo do pai, o nome Serelepe.
4 O TEATRO DE LONA SERELEPE
Uma das últimas companhias de teatro mambembe em atividade no
Brasil, o Teatro de Lona Serelepe tem enfrentado inúmeras adversidades, num
grupo, hoje, formado basicamente pela família Benvenuto de Almeida.
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Conforme Lea Benvenuto de Almeida [esposa de José Maria], uma das mais experientes do grupo [...], são mais de trinta envolvidos diretamente com o espetáculo, entre artistas e pessoas que colaboram com a montagem do teatro, que fica em torno de um mês e quinze dias em cada município.
O teatro funciona como uma cooperativa, todo mundo trabalha e tem participa3
ção nos lucros e também nos prejuízos .

Alguns membros da família separam-se do grupo, por exemplo, para
completar os estudos em nível superior. Há aqueles também que, por questões
financeiras, seguiram outras profissões e fixaram residência em diferentes
pontos do estado. O vínculo familiar, apesar disso, é evidente desde o primeiro
contato. Laços fraternos também unem aqueles que acompanham a família:
senhoras, jovens que deixaram seus parentes, suas casas e optaram pela vida
em trailers, caminhões e ônibus adaptados como residência.
Entre os elementos que compõem o grupo teatral, a memória parece reservada a Lea Benvenuto, contra-regra do teatro, que se permite devanear
num caminhão baú destinado ao figurino e às peças cenográficas. Lea relembra
a origem familiar, as dificuldades enfrentadas pelo pai, dono de circo, recorda
o preconceito enfrentado em inúmeras ocasiões e sorri ao rememorar o nascimento dos filhos e dos netos.
O transporte difícil, o aluguel de casas que abrigassem as famílias no período em que permaneciam nas diversas cidades, a freqüência dos menores às
escolas, os acidentes em cena e fora do palco fazem parte deste universo que
a contra-regra recorda. À memória do grupo vincula-se a memória individual,
os sonhos da adolescente, as frustrações da mulher madura, o amor pelo teatro. Neste momento, reaparecem aqueles que povoaram a sua existência: homens e mulheres que, em algum momento de suas vidas, levaram o riso ou o
pranto, a comédia, o drama ou a música para espectadores de idades diferentes.
Ao recompor, nestes devaneios, a história do teatro propriamente dita,
Lea Benvenuto relata que a freqüência à escola por parte dos membros do
teatro somente foi regulamentada em 1978; destaca também que, até aquela
data, a profissão não era regulamentada, obrigando as mulheres do grupo a
trabalharem com a mesma documentação exigida para as prostitutas.
Outro fato que se sobreleva nestas reminiscências diz respeito ao período ditatorial, vivido pelo Brasil entre 1964 e 1985, e a dificuldade para encenar
peças consideradas “impróprias” pelos censores que variavam nas diferentes
cidades visitadas pelo teatro. Além da censura prévia, havia o risco iminente de
uma censura presencial, enquanto os atores estivessem no palco. José Maria
3

Disponível em: http://www.farrapo.com.br/jc/?num=002059&ag=jc. Acesso em: 9 set. 2007.
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de Almeida, o velho Serelepe, relembra que ao palhaço era concedido o espaço do riso, desde que não houvesse palavras de baixo calão ou dúbias. José
Maria destaca, porém, que jamais teve seu trabalho, em cena, cerceado e alegra-se, ao salientar que o dom de fazer rir dispensava, naqueles tempos, o
deboche, o escracho.
Atualmente, revezam-se, no palco, quatro gerações da família em diversificadas apresentações, uma vez que o grupo possui um repertório de, aproximadamente, setenta espetáculos montados entre dramas, altas comédias,
chanchadas, revistas e peças infantis. Diante das primeiras entrevistas realizadas, no entanto, verifica-se que a conservação da cultura dita erudita e que se
configura, no caso da encenação teatral, em peças como “Romeu e Julieta”, “O
ébrio”, “A paixão de Cristo”, já figurou como foco principal das apresentações
do grupo teatral. Entretanto, a modernidade, a concorrência da televisão exigiram um novo formato que privilegia a piada cotidiana, a malícia que envolve o
espectador.
Há experiências mencionadas pelo grupo em que dramas foram cancelados pela falta de público. Um dos exemplos mais candentes desta tendência,
segundo Lea, teria acontecido numa cidade da fronteira oeste do Rio Grande
do Sul, em que o drama “A paixão de Cristo”, ensaiado exaustivamente, teve
sua exibição suspensa na quarta e na quinta-feira que antecediam à Semana
Santa em face da baixa venda de ingressos. Na sexta-feira santa, contudo, o
grupo teatral encenou “Tudo em cima da cama”, peça com título subjetivo e
de dupla interpretação, em que um casal discute, em cima da cama, sua relação afetiva, e o teatro teve lotação esgotada. Ao comentar este fato, Marcelo
Serelepe credita a preferência pela comédia às dificuldades de cunho socioeconômico enfrentadas pela população que busca, no teatro, uma forma de
prazer ameno, sem grandes elaborações de ordem ideológica que lhe permita,
por algumas horas, gozar da “terapia do riso” – título atribuído ao palhaço que
Marcelo encarna.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ser humano, ao longo de sua existência, tem lançado mão de elementos que permitam a perpetuação dos seus feitos e dos fatos sociais em que se
envolveu. A literatura culta, nesse período, tem sido instrumento relevante
para a fixação de idéias, tradições, costumes que se eternizam sob a ótica de
um grupo dominante. Constitui desafio ao pesquisador, egresso do curso de
Letras e, portanto, com formação basicamente de ordem erudita, adentrar em
um universo que privilegia as histórias populares. Tal universo é rico em experiências humanas, ao mesmo tempo, em que propicia recompor-se, a partir
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dele, parte da memória coletiva de nosso povo — independente do poder financeiro, político, religioso que a determina.
Devem desnudar-se, ao longo do trabalho, diferentes momentos históricos e o impacto que ações políticas impuseram a nossa gente. Ao mesmo tempo, espera-se que seja possível, (re) conhecer as histórias de vida daqueles que
transitam pelo estado, pelas pequenas cidades e delas colhem anedotas, cantigas, momentos trágicos, grandes amizades.
O trabalho em pauta encontra-se em sua fase inicial, e ainda carece da
coleta de material pertinente em outras companhias, mas se propõe a recompor a memória da cultura popular através de sujeitos dispostos a rememorar e,
de modo concomitante, levar a diversão ao público que, nesta alegria, nesta
interação, recorda e constitui história, memória coletiva que configura as nossas crenças, os nossos costumes, os valores morais que nos pautam.
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“UM SÁBADO EM 30”: MEMÓRIA E FICÇÃO
Igor de Almeida Silva1
Resumo: Neste ensaio, estudamos a peça Um sábado em 30, de Luiz Marinho,
tendo como eixo a relação entre memória e ficção. A partir desse pressuposto,
apontamos alguns elementos do processo criativo de Marinho e desvelamos significações várias da obra (de uma sociedade de “coronéis e arlequins” a uma
“comédia do patriarcalismo”), mostrando seus procedimentos estéticos e sua
ideologia.
Palavras-Chave: Memória e ficção, Coronéis e arlequins, Comédia do patriarcalismo.
Abstract: Based on the relationship between memory and fiction, this essay analyses the play Um sábado em 30, by Luiz Marinho. It points to certain elements of
Marinho’s creative processes and unveils various meanings of the play (from a
representation of a society of “colonels and harlequins” to a “patriarchal comedy”), demonstrating the author’s aesthetic procedures and ideology.
Key Words: Memory and fiction, Colonels and harlequins society, Patriarchal
comedy.

INTRODUÇÃO
Um sábado em 30 foi a primeira peça escrita por Luiz Marinho e também
sua obra mais famosa, tanto pelos prêmios recebidos quanto pelo sucesso
alcançado junto ao público com a montagem pioneira do Teatro de Amadores
de Pernambuco (TAP), estreada no Recife, no Teatro de Santa Isabel, no dia 8
de julho de 1963. Recolhendo material para sua escritura desde 1954, Marinho
apresenta uma primeira versão do texto para Valdemar de Oliveira, fundador e
diretor artístico do TAP, entre fins de 1960 e inícios de 1961, recebendo tempos depois um parecer positivo em que o diretor atesta as qualidades do texto
e reconhece o nascimento de um novo dramaturgo. Reconhecimento que se
confirmaria posteriormente com a encenação realizada pelo TAP de Um sábado em 30.
Eis uma obra controversa que despertou a admiração e a desconfiança
de críticos. Nascida sob o signo da memória e da saudade, segundo seu próprio
autor, foi uma tentativa de reencontrar a gente de sua terra, e por isso mesmo
terminou sendo qualificada por muitos de seus contemporâneos como etnográfica, saudosista e autobiográfica, sem que se ressaltassem devidamente
suas qualidades estéticas. Da memória à ficção. Do voltar-se ao passado à des1
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coberta de sua alteridade. Este é o itinerário marinho; este é nosso percurso
em busca de sua ficcionalidade.
1 MEMÓRIAS FICCIONALIZADAS
Em Luiz Marinho: o sábado que não entardece, Tenório Vieira indica que
o fio condutor de sua análise deu-se na perspectiva de costurar a obra marinha
como a memória ficcionalizada do autor: “Uma ficcionalização que se manifesta ora como lembranças, ora como recriações de histórias ou estórias ouvidas
e aprendidas na infância ou adolescência, ou como confissões pessoais” (2004,
p. 18). Como ele mesmo diz, “as memórias marinhas” são
Memórias ficcionalizadas, entenda-se bem, pois seu teatro encerra um conjunto
de lembranças - domésticas, sociais, políticas, afetivas, culturais e religiosas —
que ao tempo em que foram diluídas em quatorze textos, são também costuradas e entrelaçadas por um delicado fio: o do olhar de um Luiz Marinho adulto
sobre a criança e o jovem que um dia fora; um Marinho solipcista que busca dar
sentido à sua existencialidade e, por sua vez, a todo o universo que o cerca e que
o viu nascer, crescer, tornar-se adulto, envelhecer e caminhar para a morte
(2004, p. 18).

Mas observe-se que a chave de interpretação da obra marinha como
memórias ficcionalizadas é o próprio Marinho quem fornece em Um sábado
em 30:
Quando fui menino, tinha o gosto pouco comum de andar pela cozinha misturado com os empregados e passar horas e horas escutando-os conversar. Muitas
vezes, desejei ser do mato e participar daquelas estórias, daquelas pelejas por
eles contadas. Agradava-me sobremodo, seu linguajar e introduzia-o em minhas
palestras — tenência, sobrosso, vigie, cuidei, caçuar, etc, com freqüência tal que
deu trabalheira imensa à minha família, corrigir-me.
Aos sábados, ninguém me arredava da cozinha. Era o dia em que chegavam do
mato para a feira, os parentes dos empregados e iam “assistir” lá em casa... Ai!
Que gostosura de linguagem, de palestra!... E eu ali atento, sorvendo, vibrando...
até que o sol esfriava e eles “marchavam ‘para trás”...
Outra intenção não tive, ao escrever esta pecinha, a não ser a de evocar um pouco um sábado lá em casa, e homenagear aquela gente que eu quero muito bem,
e que anda por aí dispersa sem que jamais possa revê-la novamente...
(MARINHO, 1968, p. 17).

Todavia, a declaração de “evocar um pouco um sábado lá em casa” ia além desta abertura à sua peça, só publicada em 1968. Quando de sua première
pelo TAP, havia ele publicado esse mesmo texto no programa da montagem.
Talvez por isso Um sábado em 30 foi tomado, por praticamente todos os críticos, como um texto urdido “sob o prisma da recordação” (PONTES, 1963, p. 3);
“evocação terna e galhofeira do passado” (PRADO, [1963] 2002, p. 273). Jul106
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gamento que será reforçado, posteriormente, pelo próprio Marinho, em depoimentos e entrevistas para a imprensa. Porém, é no seu discurso de posse, na
Academia Pernambucana de Letras, em 1980, que o dramaturgo confirma,
definitivamente, a importância da memória — suas lembranças da infância e
adolescência em Timbaúba — não só em Um sábado em 30, mas na elaboração de toda sua obra dramática até aquele momento, especificando as fontes
e os motivos que originaram cada peça ou determinados personagens.
Na época, seu discurso propiciou comentários como o de Nilo Pereira
que fez a seguinte afirmação: “Pelo discurso de Luiz Marinho percebe-se claramente que as suas peças são autobiográficas. O que ele retrata é sua infância, a sua adolescência em Timbaúba e adjacências” (1980, [s/p]). Ou o de Andrade Lima Filho para quem a peça contém “episódios duma narrativa em que
já se identifica no teatrólogo de hoje o memorialista de amanhã, com a mesma
graça, leveza e humor no artesanato literário” (1981, [s/p]). Este é o tom de
vários artigos publicados na imprensa recifense. Foi assim que Tenório Vieira
cunhou o termo memórias ficcionalizadas como viés interpretativo de seu livro: retomando e redimensionando o papel da memória no teatro de Luiz Marinho, a partir dos depoimentos do autor sobre sua obra e da opinião de seus
contemporâneos.
Para o ensaísta, Um sábado em 30 tanto impulsionou a carreira dramatúrgica de Luiz Marinho, como se constituiu ela mesma numa obra “que vai
orientar tanto estético quanto sistematicamente, muitos dos caminhos da sua
produção ulterior” (VIEIRA, 2004, p. 93). É importante trazer à cena trechos de
uma entrevista concedida em 1987, na qual Marinho reitera a singularidade
destas suas memórias ficcionalizadas, que para ele só estariam presentes em
Um sábado em 30: “Quanto ao autobiográfico e o fantasioso, não há o autobiográfico. Só em ‘Um sábado em 30’ é que há uma mistura, pois foi uma espécie de saudosismo da infância” (MARINHO, 1987, p. 9-10).
Podemos observar que Marinho tem a consciência de que sua dramaturgia, embora a tomem como autobiográfica, é exclusivamente fantasiosa,
abrindo exceção apenas para Um sábado em 30, que ele considera como uma
mistura entre a autobiografia e o fantasioso. No entanto, é necessário ressaltar que o caráter que Luiz Marinho imprime a esse termo é um tanto impreciso, caso levemos em consideração a diferença que Luiz Costa Lima (1986) estabelece entre fantasia e imaginário. Entende-se a fantasia, dentro do terreno
da ficção, como a capacidade de apagar a realidade desagradável e substituí-la
por uma outra que, pertencendo à mesma ordem da realidade vivida, ou seja,
pautando-se no real, nega a realidade anterior em detrimento de um hipotético presente mais agradável. Dessa forma, ela se caracteriza como uma atividaA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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de compensatória do “eu” que, através do uso exclusivo de mecanismos de
identificação (imitação do real ou do cotidiano), abstrai qualquer outro elemento que possa impedir o processo de reconhecimento do leitor-espectador
com o objeto artístico. Por isso, além de compensatória, ela é sentimental, não
abrindo espaço para o questionamento e a criticidade. Ela seria um poético
facilitado, no qual as narrativas da cultura de massa constituiriam seu melhor
exemplo.
Para Costa Lima, a fantasia não constituiria o verdadeiro terreno do ficcional. Em verdade, o ficcional corresponderia ao imaginário, à irrealização da
realidade. Ao invés de criar uma realidade substitutiva, o imaginário produz e
justapõe uma outra de maneira espelhar que não reflete necessariamente a
realidade primeira, mas revela uma imagem outra distorcida que a põe em
questão. É o surgimento de uma outra possibilidade que não é, entretanto,
compensatória, mas instauradora do desequilíbrio. Ou seja, o imaginário seria
a criação do autor de sua alteridade, suas possibilidades de vir a ser que se
realizam na irrealização imaginária de seu teatro mental e que, por sua vez,
ganham forma na elaboração poética. Poderíamos dizer também que o imaginário se opõe à fantasia justamente por transgredir o real. Dessa forma, concluímos que o fantasioso ao qual Marinho se refere diz respeito ao imaginário
pressuposto por Costa Lima em seu livro Sociedade e discurso ficcional (1986).
Imaginário que confere o estatuto de ficcionalidade de uma obra. Sobre Um
sábado em 30, Marinho faz a seguinte afirmação na entrevista:
Gostaria de falar sobre minha primeira experiência de teatro que foi Um sábado
em 30, minha primeira peça. Situei nela o ano 30 para ter como “pano de fundo”
a revolução, mas em trinta eu tinha cerca de três anos de idade, sendo assim, os
personagens foram todos inspirados mais tarde, eles nasceram todos de minha
vivência com o pessoal de Timbaúba e até mesmo com parentes, embora estejam disfarçados na peça. Usar este “disfarce” em meus personagens de UM
SÁBADO EM 30 foi influência de minha mãe, pois ela considerou, na época, que
mostrá-los sem máscaras iria chocar a gente de nossa terra. Se não tivesse sido a
observação dela, a peça poderia ser desdobrada em até três, pois era enorme.
Para mim não foi fácil decidir se deveria ou não colocar “disfarces” naquela gente, por isso a peça ficou engavetada ainda um bom tempo (MARINHO, 1987, p.
8).

Observe-se que o autor apenas acentua de que maneira elaborou suas
memórias ficcionalizadas. A máscara, que na ficção surge para desvelar o outro
que em verdade não se é, em Luiz Marinho assume a conotação primordial de
disfarce. Em sua fala, a memória é maquiada pela ficção, não para revelar sua
alteridade, mas para ocultar sua origem documental e memorialística. Ou seja,
proteger sua gente de futuros constrangimentos: de se ver e ouvir diante de
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um palco de espelhos; testemunhar seus segredos, seus hábitos e suas crenças
sendo desvelados. E por fazerem parte de uma comunidade, temem suas sanções. Eis um veto social (e maternal) que origina um segundo veto: o veto à
memória. Dessa forma, pode-se dizer que, na ficcionalização de suas memórias, Marinho, buscando preservar seu “povo”, “sem querer”, trilhou o caminho rumo à sua alteridade.
2 A TESSITURA DOS FATOS
Um sábado em 302, comédia em três atos, tem sua ação concentrada na
ante-sala de jantar da casa citadina de um senhor de engenho do Partido Liberal, Seu Quincas, e de sua esposa, D. Mocinha, no interior do Nordeste, mais
precisamente, na zona da Mata Norte de Pernambuco, em Timbaúba, cidade
em que nasceu e cresceu Luiz Marinho, seu autor. Como diz o título, a peça é
situada no ano de 1930, durante os últimos dias da revolução de outubro. Sua
duração respeita uma unidade de tempo rigorosa que não ultrapassa um dia e
meio, começando na manhã de um sábado e terminando na manhã do dia
seguinte juntamente com o anúncio do fim da revolução e o retorno do filho
“pródigo”, Vasco, que partira para a guerra.
Neste lugar, vivem também Romeu, Mercês, Maria de Jesus e Leninha,
filhos do casal; Quitéria, vitalina e irmã de D. Mocinha, e o Major Paulino, velho cego de 85 anos reminiscente da Guerra do Paraguai, sogro de Seu Quincas, pai de Quitéria e de D. Mocinha. Incluem-se ainda os empregados, profundos conhecedores da vida dentro e fora da casa, verdadeiros cronistas da
intimidade familiar e do cotidiano timbaubense. Eles são Sá Nãna, velha octogenária, bisbilhoteira, ao mesmo tempo empregada e membro da família, ou
seja, uma espécie de agregada da casa; Filó, a nova copeira; Zefa, dançarina de
pastoril; Joana; Chico e Julião. Além desses, passam pela casa outros personagens vindos da cidade (o bicheiro Seu Severiano), dos arredores da residência
sem uma definição específica de sua relação com o núcleo familiar (o menino
Juca, que serve de acompanhante do Major Paulino3) ou do mato (as comadres
de D. Mocinha denominadas apenas de Duas Mulheres4). São personagens
2

3
4

Existem duas versões de Um sábado em 30. Cf. MARINHO (1968, 1986). A primeira versão é
mais extensa e de maior dramaticidade, enquanto que na segunda há maior concisão e prevalece a comicidade. Aqui, usamos as duas versões em função das necessidades próprias a
cada âmbito deste ensaio.
Na edição de 1986, o personagem Juca foi suprimido do texto pelo autor.
Na edição de 1968, as Duas Mulheres aparecem acompanhadas de duas crianças, um menino
e uma menina, que não aparecem na relação de personagens e também não possuem falas
no corpo do texto. Só tomamos conhecimento da existência de ambos pelas didascálias e pelas falas de outros personagens. Na edição de 1986, eles são suprimidos do texto, permane-
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sempre dependentes da generosidade senhoril, retribuindo seus favores através de sua fidelidade e de amorosos “agrados”. Seguem a ideologia do favor
como fundamento de sua organização social, fruto de nossa herança patriarcal
e que no Brasil configurou-se, sobretudo, durante a Primeira República, na
forma do coronelismo5.
Num sábado em 30, às vésperas do desfecho da Revolução, a família de
Seu Quincas e de D. Mocinha encontrava-se mergulhada em questões domésticas e familiares: anunciava-se o fim do conflito para os próximos dias e D.
Mocinha, além de sofrer pela ausência de notícias do filho na guerra, preocupava-se com a educação das filhas Mercês e Maria de Jesus que andavam muito “libertinas”, só pensando em namoro (Maria de Jesus, inclusive, namorava
um artista de circo); afora isso, pairava o mistério do roubo do dinheiro da
feira, recaindo a suspeita sobre a nova empregada (Filó); preparava-se o batizado de mais um afilhado de Seu Quincas e D. Mocinha para o domingo; Sá
Nãna, a todos vigiar — patrões e empregados; Zefa a rebolar “as cadeiras” pela
casa, faceira e zombeteira; Quitéria a tripudiar do amor de Seu Severino; Major
Paulino que vive de contar seu passado e a falar de guerra, não deixava de
passar a mão no traseiro de quem dele muito se achegava, e o Romeu, Don
Juan das empregadas, dedicava-se com afinco em desencaminhar “moça direita”. Sua última conquista foi Filó. Quando descoberto, ia sendo obrigado pelo
pai a casar-se com a moça, como forma de “reparação”, se não fosse o intermédio de Sá Nãna que falou o que não devia, revelando os assédios de Seu
Quincas com a cozinheira Joana (o gosto pelas empregadas já era antigo na
família). Ao invés de sanar a crise, a velha bisbilhoteira apenas colocou mais
lenha na fogueira. Indignada, D. Mocinha ameaçou sair de casa (não suportou
a quase traição do marido com uma empregada nem a idéia de ver seu filho
casado com outra empregada) e Major Paulino jurou vingança (as desavenças
parentais costumam acabar em sangue!). Além disso, o circo foi embora e Maria de Jesus ficou de coração partido, sem seu namorado. Os empregados também não se entendiam mais: Julião e Chico brigaram pelo amor da pastora
Zefa que não se interessava por outra coisa a não ser soldado e pastoril. Aliás,
a pastora estava sempre a rir de tudo e de todos, pois como ela mesma dizia,
“esta casa é mesmo uma comédia”; depois foi-se “embora num bonde cheinho

5

cendo apenas como assunto das conversas. Além disso, nessa mesma edição, as Duas Mulheres são condensadas num único personagem chamado Luzia.
Segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz (1977), o coronelismo, entre outras características,
define-se como um sistema político baseado na solidariedade mútua entre membros de uma
mesma parentela e na proteção de seus eleitores, ou seja, de sua gente, onde a figura do coronel (título atribuído popularmente a personalidades de importante influência política e econômica numa determinada localidade) goza de grande prestígio.
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de soldado” (MARINHO, 1986, p. 62). A paz só foi restituída com o anúncio do
fim da Revolução e a chegada de Vasco que não era mais herói de guerra, mas
da mãe, do pai, do avô, do irmão, das irmãs, ou seja, o herói da família. Estavam todos prontos para o próximo sábado, mais um sábado em 30.
3 CRÔNICAS MARINHAS
Como pudemos perceber Um sábado em 30 é sustentado por uma tênue
intriga que se ramifica e se fragmenta em diversas subintrigas que ora se encadeiam, ora independem entre si. Há uma seqüência de minidramas, e
em/entre cada um deles uma minicomédia, misturando simpatia extrema por
seus personagens e exposição bem humorada de seus ridículos. Essas pequenas unidades dramáticas, que se organizam de maneira dispersa e independente, justapondo-se progressivamente até o desenlace da peça, constituem
um mosaico de vivências dos personagens que entram e saem da casa (seus
habitantes e visitantes), estabelecendo um jogo que ora provoca uma “impressão de real”, efeito de real; ora subverte sua lógica, produzindo sua contraface,
o irreal e o non-sens. Marinho apenas finge respeitar a lógica do real, porque
sua força cômica obriga-o a manter ciosamente seu desejo à subversão e ao
absurdo, características estas pertencentes à comédia. Todavia, permanece fiel
a uma estética do cotidiano que, ao mesmo tempo em que reforça sua filiação
ao gênero cômico, aproxima Um sábado em 30 da crônica: registro poético e
geralmente irônico que capta o imaginário coletivo em suas manifestações
cotidianas. Apreende o instante tal como ele se apresenta, fragmentado, perenizando-o.
Joel Pontes, numa crítica sobre a montagem do TAP de Um sábado em
30, já apontava que essa peça configurava-se como “a crônica de uma família
patriarcal, com seus numerosos aderentes e amigos” (1963, p. 3). No entanto,
a crônica marinha não se restringe à família, mas se estende a todos aqueles
que compõem seu universo sócio-cultural, isto é, os empregados. Alias, é importante frisar que a família patriarcal, assim como toda a pequena sociedade
que a rodeia, é apresentada ou narrada ao leitor-espectador sob a perspectiva
desses mesmos personagens. Não é necessariamente a família que ganha o
primeiro plano em Um sábado em 30, mas seus empregados e agregados. Recontam para si mesmos e para o leitor-espectador suas venturas e desventuras
dentro e fora da casa, intercalando passado e presente; comentam as peripécias dos patrões, vizinhos e conhecidos; brigam e se divertem entre si mesmos
quase que simultaneamente, sempre com muito humor e ironia, indo do maravilhoso ao corriqueiro e que misturam no seu discurso ingenuidade e malícia,
censura e indulgência. São cronistas matutos que narram o cotidiano ao sabor
telúrico em que se configuram as memórias ficcionalizadas de Luiz Marinho.
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4 CORONÉIS E ARLEQUINS
Todos os integrantes da casa são adeptos da Aliança Liberal, embora só
o velho Major pareça ser o mais engajado de todos os membros da família,
beirando muitas vezes ao ridículo, tal é o seu fervor revolucionário. Nesta casa,
existem duas parentelas afins, ligadas pelos laços matrimoniais que uniram Seu
Quincas a D. Mocinha. A primeira é representada por Seu Quincas, um homem
austero e autoritário, que possui grande prestígio na cidade e em suas redondezas, agregando uma grande quantidade de compadres, comadres e afilhados, além de seus empregados. Usando palavras de Pereira de Queiroz, essa é
a sua gente.
A segunda parentela pode ser representada pelo Major Paulino, patriarca de uma tradicional família da Paraíba: os Teixeira Cavalcanti. Major Paulino
fora voluntário na Guerra do Paraguai, de onde lhe vieram o título de Major e
um olho cego. Pela patente marcial, percebe-se que não é um grande coronel,
mas um líder local de segundo escalão que, provavelmente, pela escassez de
suas posses quando jovem, ao ir para a guerra, não pôde receber um título
maior6. Inclusive, apesar de descender de uma família tradicional, insinua-se
que sua fortuna fora adquirida de maneira ilegal na Guerra do Paraguai.
Se Major Paulino e Seu Quincas representam o universo masculino dessa
sociedade, Dona Mocinha apresenta-nos sua contraparte feminina. Através de
sua presença pode-se conhecer outros aspectos da classe da qual descende no
que concerne ao papel reservado à mulher, sua formação e sua subjetividade.
D. Mocinha reflete a típica mulher de boa família no interior do Nordeste. Restrita ao lar, suas únicas e principais preocupações limitam-se à educação dos
filhos e à manutenção da casa. Rigorosa na educação moral das filhas, tenta
lhes impingir o recato sem muito sucesso. Quanto aos filhos, demonstra total
abnegação e subserviência.
Como complemento a este universo patriarcal, justapõem-se aos “coronéis” seus empregados e agregados. Personagens que vivem à sombra de seus
patrões, recolhendo dos seus serviços e pequenos favores o sustento para sua
existência. Conquistam o bem-querer de seus senhores na esperança de dias
melhores. Ao mesmo tempo, são personagens ambíguos que, em sua conduta
e em suas confissões, revelam a revolta e o conformismo, a subserviência e a
transgressão ao seu status quo de oprimidos. E o riso torna-se seu principal
instrumento de subversão da realidade, utilizando-se do escárnio, dos chistes e
da ironia para triunfarem sobre seus mestres e do humor para vencerem seu
6

A terminologia marcial (coronel, major, etc.) rege as relações entre as diversas parentelas e
seus respectivos membros como uma forma de demarcação do papel que cada integrante
ocupa nessa sociedade.
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próprio desassossego. Possuem a ambigüidade do arlequim, servo e carrasco
de seus amos, que deles se serve para melhor se divertir, além de também
deterem a lucidez e a loucura do bufão, sempre a se fazer de bobo diante dos
poderosos, mas também pleno de sabedoria, aconselhando seus reis nos momentos de insensatez e desgraça.
O conformismo dos empregados em Um sábado em 30 manifesta-se,
notadamente, através do personagem de Sá Nãna, guardiã da moral na casa.
Sua visão de mundo restringe-se ao conhecimento das obrigações e limitações
da mulher e dos direitos do homem, assim como o lugar que o empregado
deve ocupar na casa. Nela, não existe nenhuma crítica ou revolta em relação à
sua condição de subalterna ou à de seus demais companheiros, nem questiona
a moral patriarcal que é tão severa com as mulheres e indulgente com os homens. Em verdade, ela age a favor desse sistema. Descende diretamente desse
universo, onde nasceu, cresceu e envelheceu, enxergando a mulher apenas no
seu decoro, no seu dever de se guardar constrita até o dia do casamento e nas
suas obrigações para com a família e a religião. Em oposição a este universo,
existe o homem e sua sexualidade latente da qual Sá Nãna não recrimina de
todo, mas que se configura sempre como uma ameaça à moral e, sobretudo,
às mulheres. Para Sá Nãna, todos os homens são iguais, “é mesmo que pólvora, o fogo acolá e eles já estão se acendendo” (MARINHO, 1968, p. 71).
Assim como Sá Nãna, Filó também encontra-se estagnada no conformismo social. Permanece passiva diante da exploração e da humilhação que
lhe impingem. Depois de ser seduzida por Romeu, Seu Quincas ainda tenta
casá-la com o filho e preservar sua honra, mas a moça não aceita. Diz que prefere continuar pobre e solteira. Filó é o personagem que mais sofre a ação de
outros personagens. Tudo com ela acontece. Logo que chega, torna-se suspeita de um roubo; em seguida, é assediada pelo filho do patrão; é repreendida
por Sá Nãna que violentamente a coloca no seu lugar de empregada e destrói
seus sonhos de casamento e ascensão social; minutos depois, é alçada ao status de noiva de Romeu por Seu Quincas, tornando-se alvo do ódio de D. Mocinha que não admite ver o filho casado com uma “empregadinha”; finalmente,
vai embora, acompanhada de seu noivo tropeiro que viera buscá-la a mando
de Romeu. Filó passa apenas praticamente 24 horas na casa e, mesmo assim,
sofre todos esses transtornos, sem de fato haver alguma modificação em seu
espírito. Continua a empregada subserviente, conformada à sua condição de
subalterna. Lembra um desavisado arlequim, destituído de malícia e astúcia,
que serve de joguete para as disputas entre seus amos. Não há em seu discurso nenhum momento de questionamento. Ela não se pergunta o porquê da
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vilania de Romeu, nem chega a desejar uma vingança pelo mal que sofreu.
Também não pede ajuda a ninguém. Permanece resignada à sua sina.
Em sua subserviência, no entanto, cultivam também a astúcia, já que alguns desses empregados lembram os antigos servos dos jovens senhores enamorados da tradição do teatro cômico que, diante dos obstáculos às suas realizações amorosas, contavam com o seu fiel apoio; desde a comédia nova com
seus escravos e parasitas, passando pelo zanni da commedia dell’arte, os criados de Molière e os arlequins de Marivaux. Chico e Zefa, por exemplo, retomam esse legado, servindo de alcoviteiros para as peripécias amorosas tanto
de Romeu quanto de Maria de Jesus, respectivamente.
Porém, se do conformismo vem a subserviência, da revolta origina-se a
transgressão. Nessa dialética transitam alguns de nossos arlequins. Ao mesmo
tempo em que são subservientes aos seus amos, subvertem a lógica da dominação pela força do riso. Manifestam seus instintos hostis através de chistes
tendenciosos que atuam como uma forma de agressão, disfarçada pelo jogo de
palavras. Fazem rir ao invés de agredir. Aliás, o riso em si já é uma forma de
agressão. Geralmente, as vítimas de seus gracejos são personagens ridículos e,
por isso, passíveis de escárnio, e que não lhes representam nenhuma ameaça,
já que possuem pouca autoridade na casa. Esses personagens são Quitéria e
Major Paulino. A vitalina seria a principal vítima de seus gracejos, sobretudo
para Chico e Zefa. No momento em que está de partida para a feira, Quitéria
chama Chico para acompanhá-la, enquanto “se ajeita” diante do espelho. Nesse instante, o arlequim matuto diz com deboche, ao ser chamado pela solteirona:
QUITÉRIA — (Fica no espelho, se ajeitando) Chico. Traga o balaio e vamos saindo
pra feira.
CHICO — (Entrando, fica olhando a situação) Está vendo, Dona Mocinha? Essa
tem coragem. Me desculpe, dona Mocinha, mas se eu tivesse essa cara, eu andava de ré (MARINHO, 1986, p. 45).

Todavia, nem sempre essas revanches têm ares de simples ditos espirituosos. Além disso, nossos arlequins usam do humor como forma de triunfo e
denúncia à divisão social que os oprime e revolta. É através do duplo sentido e
da malícia, inseridos nas jornadas de pastoril, que eles expõem as diferenças
de classe que existem em sua sociedade, ao mesmo tempo em que triunfam
sobre a angústia, tirando de seu desassossego motivo de riso e reafirmação de
si mesmos. No riso e no escárnio do patrão, o arlequim é sempre o vencedor,
mesmo que na sua alegria resida submerso o pessimismo e o amargor de sua
existência.
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5 A COMÉDIA DO PATRIARCALISMO
Em Um sábado em 30, o verdadeiro nó da trama que, conseqüentemente, deflagra a crise que envolverá toda a família e os empregados, dá-se quando Sá Nãna revela a Seu Quincas e a D. Mocinha o envolvimento “amoroso” de
Romeu e Filó. A reação do patriarca de tentar obrigar o filho a casar-se com a
empregada provoca-nos, entretanto, um certo efeito de estranhamento. Como
pode um senhor de engenho dos anos 30, guardião e centro de uma ancestral
estrutura social extremamente rígida e excludente, abandonar preconceitos de
classe e de gênero em prol de ideais de igualdade, posicionando-se declaradamente contra qualquer “mania de tradição”, numa sociedade em que prepondera a preservação das tradições?
No seu discurso, Seu Quincas age como se, ele próprio, estivesse carregado de culpa, como se estivesse a compensar através do castigo do filho uma
falta que outrora ele mesmo cometera e que permaneceria latente em sua
consciência, atormentando-o. Hipótese que se confirma quando é descoberto
seu assédio à cozinheira Joana.
No desvelamento de seu “deslize”, abala-se sua moral, fazendo-o perder, momentaneamente, a autoridade sobre a família, sobretudo, sobre sua
esposa. Destrói-se o primeiro pilar dessa família e dessa sociedade: o patriarca.
Percebe-se, portanto, um típico procedimento cômico, no qual se pulverizam
todos os falsos moralismos, com um olhar, cuja força “puxa para baixo” tudo o
que se encontra em cima, instalando a crise, cindindo, criando rachaduras em
toda a superfície de imagem solene e polida. Bem próprio da comicidade em
geral de Bergson ([1900] 2004) que denuncia o que é rígido e artificial, assim
como da força cômica, concebida por Cleise Mendes (2000).
Além disso, D. Mocinha, que se fazia perceber até então como a esposa
virtuosa e submissa, abnegada aos filhos e generosa com os seus empregados,
revela na última cena da peça a fragilidade de sua imagem “candidamente
construída”. A matriarca não se apieda do sofrimento de Filó, pois permanece
obcecada na tradição da família, na humilhação que seria ver seu filho casar-se
com uma moça pobre e perdida. Reflete os princípios dessa sociedade, sem
solidarizar-se. Quando questiona a resolução do marido, esses são seus argumentos: “— Mas Seu Quincas, o senhor quer tomar a medida máxima! Não
está vendo a impossibilidade?!... A diferença? Ela é uma empregadinha...”
(MARINHO, 1968, p. 117).
Não se reconhece mais em D. Mocinha, ao chamar Filó de “empregadinha”, a mulher que, no começo da peça, fazia o seguinte tipo de afirmação
sobre suas comadres do mato: “- Sabe que é uma gente de brio! Quisera que
as minhas amizades aqui na rua, fossem tão sinceras quanto dessa gente!”
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(MARINHO, 1968, p. 43). Tal paradoxo reforça as contradições dessa sociedade
que baseia suas relações pessoais, nas questões de trabalho, sobretudo, na
dependência e no favor. Quando tudo isso é transcendido e vislumbra-se a
possibilidade de uma pessoa humilde como Filó ascender ao mesmo status de
D. Mocinha, essas ternas relações de amizade e dependência, que condicionam a dialética entre o patrão e o empregado, são colocadas em suspensão
em detrimento da segregação de classes, dos velhos preconceitos que baseiam
a sociedade patriarcal brasileira. Portanto, não é só o marido que é desmascarado, mas também a matriarca. Cai o segundo pilar da família e do patriarcalismo em Um sábado em 30.
Sobre Um sábado em 30 paira o espírito de Casa-grande & senzala, de
Gilberto Freyre, exatamente porque o livro trata da história intima da sociedade brasileira, seus primórdios, de uma vida doméstica e conjugal, onde se viveu sob o patriarcado escravocrata, polígamo, mas cristão, num cristianismo
circunscrito ao cotidiano da família, rodeado pelas crendices e pelos ritos dos
escravos e que, em sua miscigenação, erigiu as bases de nossa organização
social e de nosso imaginário, nossa subjetividade. Esse é o pensamento que
sobrevoa a obra em questão, de maneira fantasmal, mas que muito ilustra a
reconstituição e a análise que Gilberto Freyre fez da sociedade patriarcal brasileira. Eis as palavras do sociólogo que reforçam nossa observação:
Nas casas-grandes foi até hoje onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro; a
nossa continuidade social. No estudo da sua história íntima despreza-se tudo o
que a história política e militar nos oferece de empolgante por uma quase rotina
de vida: mas dentro dessa rotina é que melhor se sente o caráter de um povo.
Estudando a vida doméstica dos antepassados sentimo-nos aos poucos nos completar: é outro meio de procurar-se o “tempo perdido”. Outro meio de nos sentirmos nos outros — nos que viveram antes de nós; e em cuja vida se antecipou a
nossa. É um passado que se estuda tocando em nervos; um passado que emenda
com a vida de cada um; uma aventura de sensibilidade, não apenas um esforço
de pesquisa pelos arquivos (FREYRE, [1933] 2000, p. 56).

Como Marinho pode ser acusado de saudosista — como tantos críticos o
julgaram —, de restringir-se a um “lirismo de situações” se os alicerces da sociedade que ele apresenta — o patriarca e a matriarca — são colocados abaixo, levando consigo tudo o que se encontrava por cima em sua solenidade?
Partes desse sistema, ambos contribuem para a manutenção desse ancestral
modelo de organização social, misturando nessa mesma “panela velha” preconceitos de raça, gênero e classe, repassando de geração em geração e propagando-os entre seus empregados e agregados, como prova a conduta de Sá
Nãna que, além de resignar-se ao fatalismo social de sua existência, endossa-o
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entre seus pares, inclusive, como forma de exercício de poder, reproduzindo
essa mesma prática, de subalterno para subalterno.
Como resolver essa situação se todos se revelam em sua hipocrisia e enrijecimento, se insistem na manutenção de seu status quo? Apenas a descida
de um deus ex machina poderia levar a peça ao seu desenlace. E de fato o
Deus desce! Eis que surge Vasco. Seu retorno, que já era esperado desde o
início de Um sábado em 30, possibilita a resolução da intriga, restituindo a paz
naquela família e impondo drasticamente um desfecho à trama: seu happy
end. Provisoriamente, coloca todos esses conflitos em suspensão. Esquece-se
do que se passou e todos se reconciliam, inclusive, Seu Quincas e D. Mocinha.
Assim como no restante do país com o fim da Revolução, a paz volta a reinar
na casa (pelo menos até o fechar das cortinas).
Tal situação conota o próprio estado de uma sociedade dividida entre
suas tradições e seu desejo de ruptura. Desejo frustrado. Por isso, acontece a
suspensão dos conflitos através de um final abrupto e maniqueísta que impõe
um desenlace harmonioso. Dessa forma, Marinho põe em discussão conflitos
de classe, gênero e raça, apresentando-os em sua insolubilidade. Ele retrata as
tensões e contradições de uma sociedade em transição, mas que se mostra
incapaz de uma real transgressão de si mesma. Um sábado em 30 trata, portanto, da impossibilidade de transformação da sociedade patriarcal brasileira.
No entanto, deve-se levar em consideração que estamos a falar de uma
comédia, que se vulgarizou pela crítica como uma comédia de costumes, pelo
apreço de seu autor de registrar os aspectos pitorescos dos hábitos do matuto,
seu linguajar e seus ritos. Nesse ponto, é necessário abrir um parêntese e discutir essa questão. O que é uma comédia de costumes? Esse tipo de comédia
centra-se na pintura dos hábitos de uma sociedade, utilizando-se da sátira para
chamar a atenção da platéia dos desvios, dos erros nos quais estariam correndo certos membros de um determinado segmento social. O riso surge como
um censor que busca corrigir esses desvios de conduta. A comédia de costumes, portanto, expõe e critica os vícios de uma sociedade.
Em Um sábado em 30, os costumes dos matutos não são, em nenhum
momento, ridicularizados pelo seu autor. Em verdade, eles existem muito mais
como um registro etnográfico de uma cultura, se não já extinta, em vias de seu
desaparecimento. Seria, assim, a luta da memória de preservá-los contra o
esquecimento, além de ser um processo de sublimação em que seu poeta reencontra-se com seu passado, com seus matutos, reencontrando-se consigo
mesmo. Porém, não discordamos da noção de que Um sábado seja uma comédia de costumes porque o que, em verdade, Marinho satiriza é o modus vivendi
da família e, de uma maneira geral, da sociedade patriarcal. Por isso nos perA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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mitimos dizer que Um sábado em 30 é a comédia dos costumes da família patriarcal, pois consegue extrair de seus vícios, nada inócuos, motivo de riso e
escárnio. Através do cômico, Marinho elabora sua crítica político-social.
Contudo, seu riso é mais que uma censura, ele é uma constatação que
ressoa como a condenação da sociedade patriarcal à sua estagnação. O que
subjaz na peça é o pessimismo do autor. Talvez o significado maior de Um sábado em 30 seja muito mais denso do que aparenta ser: um manifesto de descrença na própria capacidade de renovação e transformação do ser humano.
Marinho ri, faz rir seus personagens e também nos incita ao riso, porém seu
riso é amargo. Contrasta o riso infantil da criança que já foi, que se comprazia
com o linguajar dos empregados, com o sorriso do adulto que constata a desigualdade entre seus irmãos; que se repete, continuamente, e cujo único fim é
a morte. Seu riso é carregado do humor que busca triunfar sobre a situação
angustiante que é o viver. Viver na realidade que nos oprime e que nos faz
escapar ao nosso imaginário:
O riso relaciona-se, assim, com a tragicidade da vida, mas também com a capacidade de distanciamento: o prazer de pensar, o gosto do engano e a possibilidade
de subverter provisoriamente, através do jogo, a condenação à morte e tudo aquilo que a representa. Em geral visto como sinal de alegria, o riso pode revelar o
sofrimento em toda a sua crueza (DUARTE, 2006, p. 51).

Luiz Marinho faz rir não apenas porque tem o domínio da carpintaria teatral ou porque consegue extrair do absurdo de nossa sociedade a comicidade
que reforça nossa superioridade de caráter ou que denuncia nossa vergonhosa
identificação, mas porque tem consciência do caos e da relatividade da vida,
sempre em movimento e transformação. E se essa ausência de movimento
persiste, do fundo de sua descrença, ainda brota a esperança da transgressão
pelo poder desestabilizador que detém o riso: sua força cômica. Por isso, desmistifica ideologias e poderes estabelecidos, brincando com a linguagem e
dividindo sua voz com o falar de seu povo que se torna sua fala também. Livra
o leitor-espectador, pelo prazer do jogo, de seu próprio risco ao automatismo;
liberta-o, mesmo que instantaneamente, do peso da vida e do medo da morte.
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A VIRADA CULTURAL E A CRISE DOS ESTUDOS LITERÁRIOS
José Wanderson Lima Torres1
Resumo: Analisa-se a centralidade do conceito de cultura na sociedade pósmoderna e suas conseqüências para os estudos literários. Aponta-se o conflito
entre estudos culturais e estudos literários e vindica-se um lócus singular à teoria
literária, partindo da hipótese de que a categoria do estético é antes um espaço
ambíguo capaz de suscitar contestações aos discursos hegemônicos do que uma
manifestação do elitismo cultural.
Palavras-Chave: Cultura, Estudos culturais, Estudos literários, Interpretação, Estética.
Resumen: Es un análisis de la centralidad del concepto de cultura en la sociedad
postmoderna y sus consecuencias para los estudios literarios. Señala el conflicto
entre estudios culturales y estudios literarios y vindica un lugar particular hacia la
teoría literaria, basada en la hipótesis de que la categoría de lo estético es más
bien un espacio ambiguo capaz de oponerse a del discurso hegemónicos que una
manifestación de elitismo cultural
Palabras Clave: Cultura, Estudios culturales, Estudios literarios, Interpretación,
Estética.

INTRODUÇÃO
O culturalismo, entendido aqui como a tendência a explicar as questões
sociais a partir da noção de cultura, constitui uma transformação radical na
abordagem das questões literárias. Fredric Jameson (2001, 2006) aponta que
vivemos uma verdadeira “virada cultural” (cultural turn é sua expressão), enfatizando que na pós-modernidade a cultura foi economicizada e a economia foi
culturalizada, de modo que economia e cultura são termos impensáveis separadamente.
Na modernidade, observa Jameson (2006), lutou-se bravamente contra
a mercantilização da cultura; a realidade pós-moderna, porém, é inelutável: a
cultura tornou-se mercadoria. Isto não significa que ela desapareceu; pelo
contrário, ela se dilatou a tal ponto que nossa vida social tornou-se cultural.
Assim, pensar o contexto pós-moderno é impossível sem se pensar as formas
de produção e recepção da cultura.
Dentro dessa virada culturalista, ocupam especial lugar os estudos culturais da escola de Birmingham, que contribuíram para consideração da cultura
como lugar essencial para se pensar as transformações históricas. Partindo de
uma metodologia interdisciplinar e munidos de um forte senso de correção
1
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política, os culturalistas de Birmingham passaram a textualizar as práticas culturais e tornaram o texto literário apenas uma das práticas culturais, desconsiderando as supostas especificidades dos textos artísticos.
Este estudo indaga se a prática culturalista, fundada num empenho ético
que toma por elitista a questão estética, não acabou por dissolver a teoria
literária. O objetivo final é sondar se ainda faz sentido, em pleno a virada cultural, os estudos literários2. Teriam eles ainda lugar? Existiriam questões estritamente literárias que não estariam ao alcance da teoria cultural?
UMA RUPTURA COM O PARADIGMA INTERPRETATIVO
O postulado, classicamente vinculado a Kant, segundo o qual à arte e à
literatura devem ser atribuídas um tipo especial e intrínseco de valor, irredutíveis a valores de outros campos do saber, foi, grosso modo, a nota dominante
da crítica literária, do formalismo russo ao estruturalismo, continuando a reverberar para além deste. Estudar a literatura, nas cercanias desta postulação,
significou uma busca pela significação imanente do texto, uma perquirição dos
procedimentos de produção do sentido.
Steven Connor (1994), em Teoria e valor cultural, denominou esta tendência nos estudos literários de “paradigma interpretativo”. É o paradigma
interpretativo o ponto de unidade e identidade institucional de teorias tão
distintas entre si como o formalismo russo, new criticism, a estilística, o estruturalismo e a semiótica, pois em todas estas teorizações entrevê-se “um afastamento decisivo de uma preocupação com o julgamento e sua substituição
pela preocupação com o significado e a interpretação” (1994, p. 20). Connor é
perigosamente generalista e faz incluir no paradigma interpretativo até mesmo
os estudos literários baseados no marxismo, no feminismo, na psicanálise e no
pós-estruturalismo; para ele, é sempre o mesmo foco “nas atividades do conhecimento, da compreensão, da decodificação e da interpretação” (1994, p.
23).
O fato, porém, de não se indagar nestas teorizações acerca da questão
do valor não as exime de circunscrever-se a esta problemática. O desprezo da
valorização não é o mesmo que neutralidade apática ou insensibilidade quanto
às questões éticas. Está claro para Connor que o rechaço da valoração “é em si
não uma recusa à valoração, mas uma forte e influente ação valorativa” (1994,
p. 25), que tanto pode ser reacionária (new criticism) quanto progressista (pósestruturalismo, marxismo, feminismo).

2
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Assim, a tese de Connor não é tanto a de que o paradigma interpretativo
— ele se refere a este paradigma tal como pensado de 1970 até nós — tenha
exilado os valores, mas que estes “foram jogados no inconsciente crítico, onde
continuam a exercer pressão, se bem que sem estar disponíveis ao escrutínio
analítico” (1994, p. 23). Percebe-se o quanto Connor tem razão quando em
contato com obras como a de Foucault, Derrida, Kristeva, Edward Said e Jameson vislumbramos um empenho crítico e ético que se manifesta de forma evidente, mas distanciado da linguagem da moral e da retórica maniqueísta que
põe em cena um mundo dividido entre os bons e os maus.
O apoio de Connor serve-nos para dar azo à questão-problema a que
pretendemos nos debruçar: não estaria a valoração, nas mãos dos praticantes
dos estudos culturais, engendrado um novo paradigma, um paradigma axiológico, em contraposição ao paradigma interpretativo? Esta formulação se desdobra em outra ainda mais inquietante: não seria o paradigma interpretativo o
agente justificador da existência dos estudos literários, que estariam em vias
de dissolução uma vez que o paradigma axiológico, avesso aos valores estéticos, exige não uma crítica literária mas uma crítica cultural?
A “VIRADA CULTURAL”
Cultura, hoje, é um conceito-chave para se pensar o embate político que
tomou conta da discussão sobre literatura. Os estudos culturais baniram do
debate acadêmico a acepção elitista do termo; aposentaram a influente concepção de Mattew Arnold, que entende cultura como conjunto das “grandes
obras”, mormente textos, capazes de nos elevar o espírito. Stuart Hall (2003),
um dos próceres da Escola de Birmingham, põe em pauta uma concepção de
cultura sem a qual as transformações históricas não podem ser bem compreendidas. Os estudos culturais, atesta Hall, constituem uma oposição “ao papel
apenas residual e de mero reflexo atribuído ao ‘cultural’” (2003, p. 133).
Contrariando a tese marxista clássica — ojerizada pelo mecanicismo —
segundo a qual o cultural (superestrutura) é determinado pelo econômico
(infraestrutura), cultura agora engloba todas as práticas de constituição da vida
cotidiana ou, nas palavras de Hall (2003, p. 128), torna-se o lócus atravessado
“por todas as práticas e constitui a soma do inter-relacionamento das mesmas”.
Munidos de um conceito tão amplo de cultura, o foco de estudos dos
culturalistas anglo-americanos englobará toda prática produtora de sentido, de
poemas de Shakespeare à “literatura de banheiro”, de filmes de Bergman a
clipes da MTV. O estético, como categoria a partir da qual o trabalho artístico é
valorado, passa a ser entendido como elitista e repressivo. Uma forte moralização dá espaço a estudos interdisciplinares em que importa sobretudo as
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táticas de resistência à hegemonia da classe dominante inferidas nos produtos
da cultura popular e evidenciadas nas táticas de recepção das produções dos
mass media.
Toda prática cultural, a partir de então, é texto; e o instrumental da crítica literária passa a servir para compreender os textos — entenda-se, as práticas culturais produtoras de sentidos — da cultura de massa. Com essa transformação, o texto artístico não é desprezado, mas perde seu lugar privilegiado.
Dirá Hall (2003, p. 127) que a arte é “agora definida apenas como uma forma
especial do processo social geral: o dar e tomar significados e o lento desenvolvimento dos significados comuns”. Nestor García-Canclini (2006, p. 13),
representante dos estudos culturais na América Latina, endossará a proposta
dos culturalistas de Birmingham, ao afirmar que não se deve “analisar isoladamente as obras de arte ou as obras literárias, mas vê-las na trama complexa
de relações de produção cultural”.
Produziu-se, com a prática dos estudos culturais, o que Leyla PerroneMoisés (2000) denomina de “minimização da literatura”, isto é, o estreitamento do discurso literário, no caso, a uma das formas de cultura, a “sintoma” ou
“reflexo” de embates culturais. Esta minimização que resulta dae superação da
estética traz como conseqüência a consideração de uma igualdade radical de
todos os textos. Ora, quando a estética é reduzida à instância repressiva e deixa de ser um fundamento ou parâmetro a partir do qual se avalia um texto,
que diferença existirá entre uma trova de domínio popular, uma pichação de
muro e um poema de Drummond? Todos três constituem formas de produção
da cultural, meios através dos quais os homens produzem seu fazer cotidiano,
se instituem como sujeitos, se colocam diante do poder hegemônico. A este
respeito, Beatriz Sarlo (1997, p. 35) comenta:
[...] Deberíamos reconocer abiertamente que la literatura es valiosa no porque
todos los textos sean iguales y todos puedan ser culturalmente explicados. Sino,
por el contrario, porque son diferentes y resisten una interpretación sociocultural
ilimitada. Algo siempre queda cuando explicamos socialmente a los textos literarios y ese algo es crucial. No se trata de una esencia inexpresable, sino de una resistencia, la fuerza de un sentido que permanece y varía a lo largo del tiempo.
Para frasearlo de otro modo: los hombres y las mujeres son iguales; los textos no
lo son. La igualdad de las personas es un presupuesto necesario (es la base conceptual del liberalismo democrático). La igualdad de los textos equivale a la supresión de las cualidades que hacen que sean valiosos [grifos da autora].

A planificação dos textos, ou a textualização de toda produção cultural,
paga, como observa Sarlo, um preço caro: perde-se o traço diferencial que
separa um texto de outro, traço este que é o próprio cerne da riqueza dos textos. Poderíamos chamar este diferencial de qualidade estética? Numa época
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do politicamente correto, uma afirmação desta natureza pode ser criticada
como elitista, mas se esquece que “qualidade estética” não tem que ver somente com lavor formal, e menos ainda com beletrismo. Um texto esteticamente bem realizado não é sinônimo de um texto bem escrito. Sem dúvida, a
crítica de arte e a teoria literária nunca conseguiram chegar ao consenso do
que seria qualidade estética, mas isso não é motivo suficiente para considerarmos inútil a tarefa de sondar o valor de um texto para além de seu lugar e
sua função na produção da cultura. Há que se questionar, antes de qualquer
coisa, se de fato o estético é repressivo e elitista.
A questão é árdua e parece quase ingênuo, ou mesmo maquiavélico,
pensar a estética nos parâmetros kantianos de um conhecimento desinteressado. No fundo, trata-se do velho embate entre ética e estética, que Nietzsche
e em sua cola a teoria pós-moderna resolvem por uma estetização da ética e
que os culturalistas rebatem com a eticização da estética. Os culturalistas são,
assim, platônicos às avessas, na medida em que condenam a estética não por
seu perigo à pólis, mas por ser um programa de propagação da política hegemônica dominante travestida, através de discurso humanista, de conhecimento desinteressado. Como observa Jameson (1994), remetendo à prioridade
ética dos culturalistas, os estudos culturais são antes uma força-tarefa em busca de correção política encampada por diversos grupos sociais, a fim de constituir um “bloco histórico”, do que uma teoria com um corpus coeso e coerente.
A queda do estético como fundamento do juízo axiológico traz outra
transformação significativa aos estudos literários, qual seja, a passagem da
interpretação de textos para o seu uso ou apropriação. Se não há para os culturalistas, como vimos, um centro a partir do qual se possa julgar o texto literário, toda interpretação deve inventar ou escolher este centro; assim, no fundo, toda interpretação é uma apropriação do texto que nunca é
desinteressada. Interpretar é fazer política cultural. Cada grupo deve revisitar o
cânon literário e lê-lo a partir de sua pauta de interesse. Mais que reler o cânon, deve-se corrigir seu evidente eurocentrismo, propondo novas aberturas a
autores representantes de minorias étnicas e sexuais.
Beatriz Sarlo (1997) levanta a hipótese de que o cânone dos estudos culturais, mais que se constituir uma superação do eurocentrismo, seja, na verdade, uma adesão à lógica do mercado. O desenvolvimento fabuloso da “Madonnologia”3 no mundo anglo-americano pode ser uma prova de que Sarlo
tem alguma razão. Especialmente nos Estados Unidos, o radicalismo dos estudos culturais freqüentemente é uma atitude de antiintelectualismo conivente
3
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com o filistinismo da burguesia americana. Jonanthan Culler (1999, p. 57-58),
ainda que simpático em muitos pontos com os culturalistas, a este respeito é
peremptório:
Quando os estudos culturais denigrem a literatura como sendo elitista,
isso é difícil de distinguir de uma longa tradição nacional de filistinismo burguês. Nos Estados Unidos, evitar a alta cultura e estudar a cultura popular não
é um gesto politicamente radical ou de resistência tanto quanto tornar acadêmica a cultura de massa.
Emergem aí dois fantasmas que nunca deixaram de mordiscar o calcanhar dos estudos culturais quando das suas abordagens sobre os objetos das
culturas popular ou de massa: o “populismo sociológico” e o “miserabilismo”,
conforme denominações de Armand Mattelart e Érik Neveu (2004). O primeiro
refere-se à atitude de adesão apaixonada do pesquisador a tudo o que é popular, considerado autêntico, puro e ingênuo em detrimento ao artificialismo e
falta de autenticidade dos produtos da alta cultura; no miserabilismo, como
um simétrico oposto, o pesquisador continua a olhar os produtos da cultura
popular com simpatia, mas o que ressalta então é a pobreza, a rusticidade e a
trivialidade daqueles objetos culturais. A primeira abordagem é francamente
demagoga; para elogiar uma poesia de cordel não é preciso denegrir a poesia
da “alta literatura”, considerando que aquela é voz autêntica do povo e esta
um artefato artificial. Esta postura, tão freqüente nos estudos culturais, esquece-se de que a cultura popular é em grande parte invenção de etnólogos e
folcloristas e não descrições neutras; além disso, produtos da cultura popular
freqüentemente veiculam conteúdos mais reacionários que subversivos (o
caso do cordel, pródigo em loas a coronéis e ditadores e eivado de racismo e
sexismo, serve aqui de exemplo). A abordagem miserabilista, como lembram
Mattelart e Neveu (2004, p. 84), oculta “a realidade da institucionalização social de hierarquias culturais freqüentemente interiorizadas pelos dominados”.
Este fato produz a impressão de inferioridade natural de um cordelista em
relação a um poeta da “alta literatura”. Cordelistas e pesquisadores miserabilistas, em geral, reproduzem esta impressão inconscientemente.
Porém, o mais grave reducionismo dos estudos culturais, o seu ponto
cego é a confiança excessiva, diria dogmática, no paradigma culturalista. Vimos, linhas acima, como este paradigma é insuficiente na abordagem do texto
literário. Ao lutarem contra o reducionismo econômico do marxismo tradicional os culturalistas acabaram engendrando um reducionismo cultural. Com
isto, afirmam Mattelart e Neveu (2004, p. 87), acabaram “por pensar os bens
culturais como vetores puros de mensagens, negligenciando a existência e o
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funcionamento das indústrias culturais, de um mundo organizado por seus
produtos”.
Se esta crítica ao paradigma culturalista mover-se para o nível epistemológico surgem outros problemas. Para Terry Eagleton (2005a), o culturalismo é
tão reducionista quanto o biologismo, o economicismo e o essencialismo. O
culturalismo é um reducionismo para o qual a dialética entre cultura e natureza deixou de existir, uma vez que a natureza é sempre cultural. Tudo é cultura,
dizem; no entanto, para defender seu ponto de vista de que tudo é cultural, o
culturalismo tem de recorrer à noção de natureza, que ele nega. Eagleton
(2005a, p. 134), explora esta contradição lógica do culturalismo explorando
seu ponto cego:
[...] Por que seria tudo redutível à cultura, em vez de a alguma coisa outra coisa?
E como estabelecemos essa importante verdade? Por meios culturais, presumese; mas não seria isso muito parecido com afirmar que tudo se reduz à religião, e
que sabemos disso porque a lei de Deus nos diz assim?

Eagleton (2005a) também critica, com bastante razão, a concepção caricata de natureza presumida na maior parte dos textos dos culturalistas. Numa
época como a nossa, em que a natureza sofre tamanhas transformações, o
culturalismo continua a vê-la em termos de inércia e imobilidade. Numa época
em que a fragilidade da natureza é tão evidente, como falar em naturalizar em
termos de tornar inerte e imóvel? Como diz Eagleton (2005, p. 136) com seu
característico senso de humor, “é mais fácil extirpar ervas daninhas do que o
sexismo”.
Não restam dúvidas, porém, de que os estudos culturais e todas as manifestações que eles geraram trouxeram, também, ganhos para o processo de
reflexão sobre o lugar da literatura. Enumeremos, com o mesmo Eagleton
(2005b), três destas conquistas4. Em primeiro lugar, os culturalistas nos libertaram “da idéia de que haja uma única maneira correta de interpretar uma obra
de arte” (2005b, p. 136). Eagleton quer dizer com isto não que os culturalistas
tenham descoberto que a obra literária é plurissignificativa — coisa que já se
sabia há muito tempo; o que a teoria cultural menos descobriu que enfatizou
foi a íntima vinculação entre interpretação e interesse. Pipocaram, assim, interpretações em que o crítico explora aspectos quiçá imprevistos pelo autor e
pela teoria literária tradicional. Estudar, por exemplo, Grande Sertão: Veredas
como uma epopéia gay.
Outra conquista, segundo Eagleton, e que continua a empreitada estruturalista, é a idéia, derivada da morte do autor, de que “as obras de arte têm
4
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uma espécie de ‘inconsciente’ que não está sob controle de seus produtores”
(1995, p. 138). Este ponto acentua o papel de co-criador dado ao leitor, como
na estética da recepção, e agudiza nossa percepção “ao jogo de poder e desejo
nos artefatos culturais, à variedade de modos como eles podem confirmar ou
contestar a autoridade política” (Idem).
Também, mais que nunca, os culturalistas insistiram em apontar e analisar, com um instrumental que deve muito a Foucault, a ligação entre cultura e
poder. Ficou mais difícil, a partir de então, sustentar a posição saudosista, derivada de Matthew Arnold, de que a cultura é o refúgio da barbárie, o lugar
onde espírito humano dialoga desinteressadamente com as melhores mentes,
longe de toda e qualquer mercantilização. Edward Said (1993), com o seu Cultura e imperialismo, deu o golpe de misericórdia nos últimos arnoldianos ao
apontar, num trabalho erudito e fartamente documentado, a íntima vinculação
entre produções artísticas de várias áreas — óperas, poemas, romances — e
consolidação da política imperialista, especialmente a britânica. O objetivo de
Said não era denunciar os produtos da alta cultura como sendo instrumentos
exclusivamente a serviço da dominação européia; pelo contrário, era demonstrar a constituição ambígua da alta cultura, o que lhe dá condições de ser meio
de consolidação ou de dominação da política dominante.
Em adendo aos pontos levantados a partir de Eagleton (2005b), outros
aspectos positivamente relevantes podem ser atribuídos aos estudos culturais.
Vale levantar aqui ao menos um deles: a multiplicação de trabalhados interdisciplinares. Na verdade os estudos culturais, pelo menos tal como configurados
pela Escola de Birghman, nunca se propuseram a ser uma disciplina, mas antes
um ponto de convergência de várias disciplinas a fim de analisar com mais
percuciência os produtos da cultura, sua força de subjetivação e as formas de
agências engendradas pelos receptores. Este ecletismo trouxe resultados positivos principalmente nos estudos dos meios de comunicação de massa.
Fica, assim, demonstrado que um balanço dos estudos culturais deve ser
cauteloso. Sua atuação foi (e é) ambígua, cheia de avanços e retrocessos. De
qualquer maneira, os estudos culturais não usurparam o lugar da teoria literária; eles simplesmente ocuparam uma posição de relevância social que a teoria
literária, enredada num linguajar bizantino e em questões muito específicas, já
não ocupava5. Eagleton (1991), em A função da crítica, ataca esta questão de
forma veemente. Para ele, a crítica, quando não virou um ramo das relações
5

Para se ter uma idéia do papel relevante que exerceu a teoria literária basta lembrar, como
faz Sarlo (1997), que ela ocupou lugar central na discussão do nacionalismo nos países da
América Latina. Basta lembrar, a este respeito, da atuação de Antonio Candido no Brasil e Octávio Paz no México.
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públicas da indústria literária, fechou-se inteiramente em questões que só
interessam a seus praticantes. Fazendo uma genealogia da crítica inglesa nos
últimos três séculos (XVIII, XIX, XX), dirá Eagleton: “[...] nos primórdios do século XVIII, a crítica dizia respeito à política cultural; no século XIX, sua preocupação era a moralidade pública, e, em nosso século, trata-se de uma questão de
‘literatura’”. Em suma: a crise dos estudos literários é também resultante de
um processo histórico interno, e não só da “virada cultural”. Apesar disso, haveria meio de sobrevivência deles? Existem questões exclusivas deles a que a
teoria cultural não está apta a responder?
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A CRISE DOS ESTUDOS LITERÁRIOS
Para sobreviver, os estudos literários precisam deixar de bancar o inocente e assumir uma (algumas) especificidade(s) para si. Do contrário, temos
que admitir, junto com as vozes conservadoras e nostálgicas, que os estudos
culturais “mataram” os estudos literários.
Deixar de bancar o inocente significa repensar o papel ideológico do discurso dos valores estéticos. Sem dúvida, o que os culturalistas não compreendem, com seu gesto de textualizar todo sistema de significação, é que planificar toda produção textual, colocar no mesmo patamar Drummond e letras de
rock, é perder uma dimensão primordial da poesia drummoniana, dimensão
essa que mesmo sendo definida por termos vagos como “excelência literária”
ou “qualidade estética” é o ponto que dá a grandeza ao poeta mineiro. Com
isso, não se quer dizer que uma banda de rock deva produzir necessariamente
letras inferiores a poemas de Drummond. Não se pode partir de um a priori a
partir do qual a “alta literatura” deva sempre ser melhor que as produções das
culturas massivas — isto seria uma essencialização equívoca, preconizadora de
um preconceito diametralmente oposto àquela do populismo sociológico.
Eis o tropeço da ideologia da “qualidade estética”: os valores estéticos
nunca determinaram plenamente o cânone. Diversos fatores históricos permitiram que critérios não-estéticos acabassem se equiparando ou mesmo sobrepujando os valores estéticos. No Brasil, três fatores fora da estética exerceram
forte pressão na constituição do cânone: a etnia (hegemonia dos autores brancos), o gênero (privilégio aos autores em detrimento das autoras) e a região (a
visibilidade bem mais significativa dos escritores de Minas, Rio e São Paulo).
Foram estes desequilíbrios da história que levaram diversos grupos a reivindicarem, mais que uma revisão, uma explosão do cânone. Na verdade, o cânone
ocidental é muito mais do que uma prescrição do Sr. Harold Bloom, ao contrário do que pensam os radicais. O humanista Bloom é muito mais um sábio generoso afogado no mar da informação sem sapiência da cultura pós-moderna
que o fantoche do conservantismo elitista, como pensam os inimigos do cânoA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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ne. Shakespeare, Dante e Cervantes têm uma história muito longa no processo
de “invenção do humano” para dependerem da defesa do autor de O cânone
ocidental.
O outro desafio dos estudos literários é provarem que têm função específica que não pode ser preenchida pelos estudos culturais. Esta função parece
ser: preencher o reducionismo deixado pelos culturalistas, isto é, demonstrar
que uma obra literária é sempre algo mais que um produto da e uma intervenção na cultura. Para que isso ocorra é preciso mostrar que o paradigma axiológico dos culturalistas é complementar e não oposto ao paradigma interpretativo. Nesta perspectiva, os estudos culturais e os literários são complementares,
e não opositores. Um explora a obra enquanto objeto de cultura; outro dá
preferência a questões formais e estéticas. A crítica cultural exige achegas
formais, e nisso precisa do instrumental da teoria literária; a crítica literária
não pode cair no imanentismo de outrora, e nesse ponto os estudos culturais
ensinam como evitar a ingenuidade de considerar uma obra literária como
produtora de conhecimentos desinteressados. Para que os estudos literários
tenham algum valor social deve-se entender que a independência do estético
não significa seu isolamento. Falar da literatura é dar um diagnóstico sobre a
cultura.
Não se trata, porém, de propor ingenuamente uma conciliação entre os
rebentos de Platão, ainda que às avessas, que propõem um eticização da estética (como nos estudos culturais) e os rebentos de Nietzsche que propõem
uma estetização da ética (como na maior parte dos estudos literários).
Ao fim e ao cabo, a situação dos estudos literários é no mínimo complexa: eles têm, ao mesmo tempo, que admitir o caráter nebuloso e ideológico da
estética sem, no entanto, abdicar dela. Eles têm que teorizar para resolver
estas questões complexas sem, no entanto, transformar esta teorização num
isolamento das questões gerais.
Nesta amizade bélica — ou, noutra pauta, nesta guerra amigável — a
tendência é dar-se a razão para os estudos culturais, que estão sempre, presumivelmente, do lado do politicamente correto. No entanto, a oposição radical nem sempre está do lado do mais “correto”, do mais crítico. Como observa
Perrone-Moisés (2000), a abolição de gêneros e hierarquias interessa ao poder, que necessita de produtos transnacionais e de “moda mix”. O mercado,
esta metanarrativa mais poderosa que qualquer relativismo cultural, sabe dar
a cada um o seu lugar. Sabe democratizar a crítica aos valores a fim de anulála.
Diluir o texto literário no caldeirão da cultura pode significar não exatamente superar uma tradição elitista chamada estética, mas, simplesmente,
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apagar da literatura sua zona mais inegociável contra o poder hegemônico.
Esta é apenas uma hipótese, mas se os estudos literários quiserem sobreviver
devem apostar nela.
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A ESTRUTURA PÓS-COLONIAL DE “QUARUP”, DE CALLADO
Licia Soares de Souza1
Resumo: Este trabalho analisa Quarup (1967) de Antonio Callado. Considerado
um romance de êxodo reverso, segundo o modelo narrativo explorado por Euclides da Cunha, cujos viajantes partem da metrópole para averiguar os modos de
existência do Brasil profundo, nos sertões ou nas reservas indígenas, Quarup é
classificado como um romance de tese. Correlacionando várias correntes de pensamento, em ondas dialéticas de tese e antítese (getulismo, comunismo, indigenismo, folclorismo, sertanismo, europeísmo, cubanismo, etc.), Callado desenvolve uma narrativa apta a mostrar as tendências ideológicas que guiavam as
comunidades nos conturbados anos do início da ditadura militar. Pretendemos
mostrar que esse tipo de romance de tese, cujo entrelaçamento de correntes de
pensamento diferenciados surge espelhando os impasses causados pela adoção
de ideologias importadas, com caracteres colonialistas, muitas vezes, constitui o
embrião do romance pós-colonial que politiza o estético no Brasil.
Palavras-chave: Romance pós-colonial, Quarup, Antonio Callado.
Résumé: Ce travail analyse Quarup (1967) d’Antonio Callado. Vu comme un
roman d’exode à l’envers, selon le modèle narratif exploré par Euclides da
Cunha, dont les voyageurs partent de la métropole pour aller vérifier les modes
d’existence du Brésil profond, dans les sertões ou dans les réserves indigènes,
Quarup est classé comme un roman à thèse. Ce roman met en relation plusieurs
courants de pensée, en ondes dialectiques de thèse et antithèse (getulismo,
communisme, indigenisme, folklorisme, sertanismo, européisme, cubanisme,
etc.), tout en développant un récit apte à montrer les tendances idéologiques qui
guidaient les communautés dans les années troublées du début de la dictature
militaire. Nous voulons montrer que ce type de roman à thèse, dont l’enchevêtrement de courants de pensée différenciés miroite les impasses causées par
l’adoption d’idéologies importées avec des caractères colonialistes parfois,
constitue l’embryon du roman post-colonial qui politise l’esthétique au Brésil.
Mots-Clés: Roman post-colonial, Quarup, Antonio Callado.

Quarup, considerado o livro mais ambicioso de Antonio Callado, publicado um pouco antes do opressivo AI-5, em 1967, se inscreve na categoria do
romance realista-político (SILVERMAN, 2000, p. 293). Mas Quarup se inscreve
igualmente na linhagem que Silverman batiza de êxodo reverso, périplo que
leva os protagonistas a se afastar das megalópoles consumistas e multinacionalizadas do litoral, para se embrenhar pelo interior em busca de um reencontro telúrico. Tal reencontro deve ser destinado a fazer emergir raízes etnográficas e geopolíticas, no Brasil profundo, aptas a redefinir a identidade nacional.
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Esta linha foi inaugurada por Os Sertões (1902), reapresentada por Grandes
sertões veredas (1956), e por Maíra (1977), uma década após Quarup.
ROMANCE DE TESE E PÓS-COLONIAL
Em Quarup, o padre Nando, um celibatário tímido e sexualmente frustrado se transforma num revolucionário entusiasta e provocador, no estado de
Pernambuco, nordeste do Brasil. Todo o projeto visionário de Nando volta-se
efetivamente para o centro do Brasil nesse movimento de êxodo reverso, do
litoral para o interior. O romance instaura assim uma tese pacifista de um intelectual católico, que se torna um ex-padre sertanista, entrecruzada com visões
míticas do país.
Francisco dos Santos (1999), pesquisador do autoritarismo no Brasil,
lança-se na interpretação da conjuntura brasileira, através da obra de Callado,
que ele classifica como um romance de tese. O romance de tese, remontando
ao surgimento do romance burguês, nos séculos XVIII e XIX, amenizou sua fórmula durante o século XX. Esta fórmula, baseada no confronto entre um projeto narrativo (tese) e nítidos obstáculos (antítese) sofreu vários processos desconstrutores até gerar romances híbridos do pós-modernismo que
desarticulam e re-articulam idéias, valores e utopias bem delineados.
Émile Zola é considerado o exemplo mais significativo de romancista de
tese, aquele que concebeu o romance como uma investigação geral sobre a
natureza e o homem. Mas este criador da forma mais discutida de romance de
tese, calcada no método experimental das ciências naturais de Claude Bernard,
não excluiu a incerteza metodológica ao dizer que o raciocínio experimental é
baseado na dúvida (SANTOS, 1999, p. 22).
Em Zola, a idéia de romance já continha uma abertura para o mundo,
para o texto social. Também no naturalismo, o mundo, como é sabido, o universo referencial, é um produto de semiose e não um dado pré-existente. Santos (1999, p. 70-71) prossegue, assim, discutindo sobre o romance de tese, a
partir dos estudos de Ronaldo Lima Lins (1990) e Benjamin (1987). A base desses estudos é o caráter dialético do romance que deve articular a instância da
narrativa e o domínio da informação. Benjamin temia inclusive que o domínio
da informação superasse cada vez mais a narrativa, de tal forma que ressalta a
figura do narrador como o grande articulador de experiências de vida. Por outro lado, Lima tem posto a ênfase na história do enredo e suas transformações,
a fim de mostrar exatamente como a matéria referencial dos romances vai
encontrando fórmulas variadas de arranjo e de organização.
Com as reflexões de Santos, podemos inclusive avançar uma hipótese
que nossas análises poderão corroborar ou não. O romance de tese brasileiro
pode ser o embrião do romance pós-colonialista no país? Existem romances de
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tese emblemáticos. O missionário de Inglês de Sousa aparece em um contexto
cultural em que liberais e maçons apresentam uma mentalidade semelhante a
seus adversários, os católicos identificados com o Império, em relação ao progresso civilizatório da burguesia agrária. O Iluminismo brasileiro, do final do
século XIX, evolui nas crises do dilema civilização x atraso (barbárie) que continua a desafiar o país até hoje: “Missão católica e razão liberal unem-se com
vistas à conquista de índios para o mundo do progresso” (SANTOS, 1999, p.
75).
Tem-se Canaã, de Graça Aranha, escrito numa fase em que os intelectuais estavam desencantados com a República. Sua temática toca em terror
cósmico, na problemática das raças e na constituição de uma metafísica brasileira, “indício de proposta inovadora devido a sua atitude antipasssadista”
(SANTOS, 1999, p. 75).
Em seguida, surge Quarup, numa época em que a cultura de esquerda
tem hegemonia, mas encontra-se perplexa e desencantada pela perda das
esperanças de renovação do país, pela chegada do governo militar autoritário.
Santos mostra que Callado dá forma às teses que inquietavam a intelectualidade brasileira em sua experiência histórica; tais como os messianismos cristão
e libertário, os projetos de modernização do país, o indigenismo e o ethos desenvolvimentista. O percurso existencial do padre Nando, sertanista, ativista
político e guerrilheiro, com seus projetos utópicos, desdobra-se ao longo do
romance com suas modificações. Sua tese utópica inicial propõe a repetição do
modelo da República “Comunista” Cristã dos Guaranis entre os índios Xingu.
Mas essa utopia vai implodindo diante da realidade, pois se acha calcada numa
visão etnocentrista baseada nos argumentos da culpa e do destino manipulado
por uma entidade transcendente.
Além dessa utopia guarani, vários outros códigos se entrecruzam para
formar a rede simbólica que permite os confrontos téticos e antitéticos dos
variados sistemas de idéias e de valores. O getulismo aparece como uma ideologia das massas em mobilidade. Aponta para as formações ideológicas ligadas
à política trabalhista do Estado Novo e à doutrina da paz social. A política do
trabalho necessita de uma semiótica (SANTOS, 1999, p. 174), um sistema de
representação, estruturado com símbolos determinados, para equilibrar as
tensões entre os trabalhadores e os patrões industriais.
A trama romanesca põe igualmente em cena os projetos de interiorização do desenvolvimento com a conseqüente colocação em prática de uma
política indigenista de defesa do índio. As dialéticas do desenvolvimentismo se
entrecruzam e fazem brotar problemas específicos dos anos 1950 e 1960, asA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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sim como questões relativas aos impasses crônicos do atraso x modernização2
(SANTOS, 1999, p. 207).
A trama se instala em um período de dez anos, mais precisamente de
1954 a 1964, no qual várias utopias libertárias se interrelacionam. O nacionalismo esteticista, o sertanismo e o indigenismo buscam a alma do nativo do
Brasil profundo com o objetivo de livrar o país de invasões alienígenas. Com
estas utopias se desenrola a concepção da raça cósmica. Como é um período
de organização ideológica do país, se imbricam várias ideologias de luta – o
trotskismo, o jaguncismo messiânico, o jaguncismo guerrilheiro – através das
quais se desdobram concepções de revolução sem violência, de revolução armada ou de revolução pelo cubanismo.
Nessa perspectiva, a obra se caracteriza como um verdadeiro romance
de tese, à medida que todos esses sistemas de idéias se entrelaçam em rede,
um servindo de antítese para o outro. A síntese advinda desses confrontos, um
argumentário simbólico, possui um extraordinário poder transformador, uma
vitalidade inesgotável porque é uma atividade inacabada implicando diálogo.
Santos (1999, p. 286) afirma que a tradição do romance de tese no Brasil
privilegia o confronto de espíritos messiânicos. Inglês de Sousa, por exemplo,
mistura ingredientes contraditórios como o catolicismo, o mundanismo, o esteticismo e o ódio ao provincianismo medíocre. Ora, essa experiência estética,
que ficcionaliza um país inacabado e contraditório, imbuído de um projeto
iluminista de edificação de uma civilização branca no litoral, desemboca no
projeto estético do pós-colonialismo.
A narrativa de Callado confere existência, com coerência expressiva e
semântica às teses sonhadas pelos intelectuais, em suas diferenças, com raízes
na cultura heterogênea do país, através do percurso cognitivo do padre Nando,
que é evidentemente um signo -veículo de várias teses e antíteses. Mas o desdobrar narrativo não fixa nenhuma síntese, dissolvendo os conceitos antitéticos de natureza e cultura, ao mostrar os embates entre brancos e índios, guerrilheiros e militares, litorâneos e sertanejos.
A desconstrução das ideologias messiânicas e libertárias nos traz, assim,
para o campo do pós-colonialismo. O procedimento pós-colonial existe na medida em que se movimenta no sentido de apontar antíteses para os sistemas
simbólicos de pensamento com pretensões gerais e universais. Relativizando a
história e a visada geográfica das representações, este novo romance póscolonial, derivado do romance de tese, politiza a estética mostrando as contradições advindas das incorporações de sistemas simbólicos importados e a
2

Como as contradições autoritarismo x democracia, ênfase na produção econômica x ausência
de ética e o enigma do subdesenvolvimento.
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sua fragmentação diante do real empírico. É como se os objetos de representação das formações discursivas das utopias literárias entrassem em curtocircuito com os signos representados.
Em outras palavras, o romance pós-colonial põe em cena os dilemas entre pensamento e realidade, questionando a legitimidade da aceitação de determinados sistemas de valores mundializados pelo eixo euro-norte-americano
nos ditos países de periferia global. É o caso, por exemplo, do trotskismo aplicado à realidade camponesa brasileira, ou mesmo das utopias guerrilheiras
face às ideologias dos militares as quais são também importadas dos Estados
Unidos, em plena Guerra Fria.
É assim que esse tipo de romance, que materializa os dilemas do uso de
sistemas simbólicos mundiais, que se caracteriza como de tese e que evolui
para uma espécie de acrobacia estética, de caráter icônico, pronta a desarticular os núcleos duros de seus símbolos, se torna pós-colonial.
MOVIMENTOS DE UMA NARRATIVA DE TESE
Para começarmos a visualizar a estrutura narrativa de Quarup, podemos
lançar mão de uma análise estrutural do discurso narrativo proposta por Roland Barthes (1973, apud SOUZA, 2006). Para começar, tem-se a Seqüência que
é uma série lógica de Funções, ligadas por uma relação de solidariedade: os
termos se pressupõem uns aos outros. A estruturação de Funções em Seqüências e destas, entre si, forma a Sintaxe funcional. Toda Seqüência recebe uma
denominação, de livre escolha do analista, mas intimamente ligada à lógica
que a estrutura, podendo ser expressa por um nome ou por um infinito verbal
cognato. Uma Seqüência é uma unidade e, como tal, pode servir de termo a
outra maior.
Vejamos a estrutura de Quarup.
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Em primeiro lugar, observemos que cada Seqüência não corresponde
apenas a um capítulo determinado, e que elas podem articular elementos de
vários capítulos.
A S1 é denominada Hesitações e decisões de Nando e ela se encontra no
primeiro capítulo O Ossuário. A narrativa tem início com o padre Nando no
Mosteiro, em Recife, em 1954, assustado pela idéia de partir para a missão
com os índios no Xingu, e praticando sessões de auto-flagelo. Seu superior D.
Anselmo já havia lhe concedido a permissão para travar relações com gente do
mundo. Antes de partir, Nando se relaciona com Levindo, jovem revolucionário
trotskista, conversando muito com sua noiva Francisca também (a qual pretende ir ao Xingu captar o inconsciente dos índios por meio de desenhos corporais que contariam a história das tribos), e se relaciona com os brasilianistas
ingleses Leslie e sua mulher Winifred com quem ele tem relações sexuais.
Nando é uma espécie de guia turístico do Monastério e assessor de D.
Anselmo. Discute muito com Hosana, padre sacrílego que vive de carência de
fé e de desrespeito ao celibato clerical, mas que cuida dele (Nando) após as
sessões de tortura pelo governo militar, dez anos mais tarde, em 1964. As blasfêmias de Hosana falam da transferência da fé católica da Europa para a América, através da imagem do Deus decomposto que veio em porão, como os
escravos. Justamente, esse Deus europeu já não é um signo puro, mas um
signo sincretizado com os dos deuses africanos.
É importante notar, nessa S1, as discussões do major do exército Ibiratinga com os frades (que não atendem seus desejos) acerca de suas convicções
políticas. O major, que aprecia as ações da Santa Inquisição e que admira o
nazismo, torna-se um personagem chave na ascensão do governo militar no
Brasil e na prisão e tortura de Nando em 1964. Nessa época (1954), ele faz
pressões sobre D. Anselmo para poder violar o confessionário, obtendo nomes
e endereços de pessoas simpáticas ao demônio do comunismo.
Após esse capítulo de hesitações, Nando vai para o Rio, e é no capítulo O
Éter que a forma de vida da megalópole Rio de Janeiro é delineada, na confluência de vários sistemas de idéias. Como capital federal, o Rio abriga as sedes
das instituições e é lá que Nando vai encontrar o ministro Gouveia da Agricultura e o diretor do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), Ramiro Castanho, para
preparar sua viagem para o Xingu.
Ramiro Castanho aparece como um signo-veículo determinado de teses
eurocentristas: Era gordo, pálido, bigodinho negro cuidadosamente aparado e
mãos manicuradas (Q, p. 101). Para Santos (1999, p. 160), a visão de Ramiro,
que nasceu no Catete e só conhece São Paulo, além do Rio, coincide com o
ponto de vista da elite que dirige o Estado nacional, sem conhecimento prático
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da vida do povo e dos grupos étnicos do país. Encarregado do setor que se
ocupa da política dos índios, nutre desdém por eles: Eu aceitei esse abacaxi
dos índios por amizade ao Ministro Gouveia (Q, p.91), e trata-os de bugre e de
porcos fedorentos. Nando vive um carnaval em companhia de Ramiro e penetra no mundo da droga, da lança-perfume e do éter.
Como signo-veículo, Ramiro indica uma formação de tese e outra de antítese. É um mazombo3 contemporâneo (SANTOS, 1999, p. 104) que nutre fascínio pela cultura francesa (como parte da intelectualidade brasileira até a
primeira metade do século XX), vivendo simbolicamente do outro lado do Atlântico, mais especificamente em Paris. O médico Ramiro defende a mentalidade francesa em oposição à cultura norte-americana. Partidário do etnocentrismo, o personagem é favorável à continuidade da herança européia francesa
e latina que poderia mudar os rumos do país. Adota um discurso de dimensão
surrealista (SANTOS, 1999, p. 171), misturando palavras estranhas, conceitos e
trocadilhos: “[...] esta joça brasileira, ainda que mergulhe o nariz num oceano
de éter, jamais se desjoçará”, “descholdrizasse”, “deu- se a melodia”.
Ramiro defende a tese do eurocentrismo, mas desconstrói as teorias do
caráter nacional brasileiro de Miguel Pereira e Paulo Prado (Retrato do Brasil),
em relação às teses étnicas e psicológicas de que existem traços hipocondríacos na cultura brasileira: A coisa é a seguinte. Há no Brasil uma vocação para a
doença. O Brasil é um grande hospital. A tal frase do Miguel Pereira ficou, (Q,
p. 128). Ramiro ridiculariza a sociologia de Miguel Pereira e a tese de Paulo
Prado que afirma que o Brasil é um caso único de vocação para a doença. Parodiando esses discursos, o proprietário da Farmácia Castanho satiriza a indústria da doença, pretendendo escrever um ensaio crítico do sistema economicista brasileiro que contempla a doença como instrumento de dinâmica
econômica e a busca de solução como um bom motor de movimento de rendas.
A S3, Peregrinações no Xingu, se desenvolve no capítulo A maçã que tem
esse título por causa da cena da chegada de Nando ao alto do Xingu.
Seu primeiro casal de índios. Nus. Ela apenas com seu uluri, ele apenas com um
fio de miçangas na cintura. Deram dois passos para fora da casa. Voltaram-se um
para o outro, Nando, que estacara, viu então que a mulher tinha na mão direita
uma maçã, que oferecia ao companheiro. O índio fez que não com a cabeça. Ela
mordeu a maçã. E então, virando-se para Nando, foi lentamente andando em sua
direção, a maçã na mão estendida em oferta. Nando, confuso, pôs a mala no
chão, estirou a mão.
Uma risada estourou atrás de Nando, outra ao seu lado, e das malocas saíram
em chusma índios rindo e gritando, homens e mulheres e crianças (Q, p. 153).
3 Nome dado aos filhos de portugueses nascidos no Brasil até o início do século XVIII.
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A peça pregada pelos sertanistas do SPI tem o sentido metafórico de
lembrar ao padre o cenário do pecado original com a mordida da maçã por
Eva, nessa paródia do relato bíblico. Nesse sentido, ele se introduz em um paraíso de pecado permitido.
Mas nessa Seqüência de preparo do quarup4, a F2 tem um papel preponderante no desenrolar da trama, pois o presidente Vargas é esperado para
a cerimônia indígena. Como o diz Santos (1999, p. 174), as verbalizações do
varguismo ou getulismo prometem melhoria das condições de vida dos humildes, a realização da democracia econômica e social e proteção para o trabalhador. Essa projetada viagem do presidente do Brasil ao interior, que sertanistas, desbravadores, e representantes da burocracia estatal desejam, constitui
um núcleo argumental vital para se debater a política federal em relação ao
destino dos indígenas e à interiorização do desenvolvimento.
Otávio, o representante do Partido Comunista Brasileiro, avalia a visita
como uma solução momentânea para os problemas que vivem os indígenas,
isolados no Centro do país. Nesse caso, a obra de Callado oferece uma visão
crítica da crise que se instaura no campo com a política de atração de trabalhadores para o espaço urbano, estabelecendo outro duelo argumental entre o
discurso populista do varguismo e sua antítese desdobrada na vida sacrificada
dos indígenas. Esta antítese ganha um clímax significativo no momento em que
se anuncia o suicídio de Vargas em pleno quarup, para o desespero dos sertanistas. Sem a presença do presidente, vão-se as esperanças de melhoria das
condições de vida para os índios.
Nessa mesma Seqüência, tem-se a F3 e a F4 que se referem ao preparo
e à realização do quarup. Para Santos (1999, p. 188) as cenas romanescas do
quarup mostram uma impossibilidade de síntese e apontam para a descaracterização do mito indígena. No quarup, Yawalapit, é o indigenista Fontoura que
funciona como yayat (diretor da festa) em lugar de Canato, o verdadeiro morerekwat (capitão) da tribo. No universo do sagrado, são introduzidos elementos
profanos pelos brancos na direção do cerimonial. Por outro lado, Fontoura põe
pessoas não xinguanas no ritual da pesca coletiva, uma cerimônia destinada a
4

O quarup é uma cerimônia religiosa intertribal de celebração dos mortos, ligada ao ciclo
mitológico de um herói cultural, conhecido entre os camaiurás como Mavotsinin, que acontece no Parque indígena do Xingu, entre os povos indígenas brasileiros da região do alto Xingu (MT). Essa cerimônia é relacionada com a celebração de finados. No entanto, o quarup é
uma festa alegre em que cada um põe sua melhor roupa. Troncos feitos da madeira chamada
“kuarup” representam os espíritos dos mortos ilustres que estão sendo festejado e relembrados. Sob a ótica dos índios, os mortos querem ver os vivos alegres, bonitos.
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garantir a abundância durante a celebração do mito das origens. Os brancos
introduzem, por outro lado, instrumentos estranhos ao ritual como a bomba,
para aumentar os produtos da pesca, em lugar do timbó, o que não deixa de
impressionar os índios.
Mas o que é interessante é que o ponto de vista de Nando passa a ser
assumido pelo narrador que conta o mito focalizando o processo cognitivo do
padre que vai avaliando as cenas que contempla com comentários acerca dos
mitos das tribos do Xingu. Muita ironia marca igualmente o relato do cerimonial indígena que, longe de exprimir um diálogo entre civilização e autoctonia,
aponta antes para o antagonismo das culturas. Na preparação do quarup, temse outro motivo chave para a diegese do romance que é a chegada da personagem Sônia, noiva do jornalista Falua, e desejada por Ramiro, que abandona
o mundo dos brancos, para fugir com o índio Anta. Sônia é a motivação para
Ramiro acompanhar a expedição ao Centro Geográfico do país (em S4), instaurando uma semiótica da ruptura e da perda na qual a união do branco e do
índio só pode acontecer se os dois desaparecerem da área de empiria das duas
culturas.
A S4 trata justamente de uma temática da expedição e aborda a totalidade do chamado êxodo reverso. O motivo da expedição parece servir de pano
de fundo para “relacionar presente e passado como tempo ficcional e por o
relato nos planos do real e do imaginário, afastando a tentação da leitura exclusivamente documental e histórica” (SANTOS, 1999, p. 218). Quarup divulga
aqui a tese indigenista5.
Os sertanistas Fontoura, Vilaverde e Nando (que passa a ser um indigenista) adentram na selva, como verdadeiros discípulos de Rondon. Situam-se
contra a degradação dos índios sobreviventes em contacto com a civilização
dos brancos. Os expedicionários encontram os suiá, partem em busca dos txukanamãe, também índios não pacificados, e, finalmente, se deparam com os
cren-acárore, considerados um terror para as demais tribos porque falava-se
que eles teriam se apoderado das terras planas.
Com a dificuldade de comunicação, os expedicionários procuram investigar se os cren eram realmente os monstros que se apoderaram das terras,
com ou sem guerra. Mas tiram suas conclusões, após encontrá-los moribun5

Santos (1999, p. 218) mostra que Quarup se inscreve na categoria de romance indigenista. O
indigenismo se distingue do indianismo, à medida que aí o índio é o personagem central e orienta uma temática que valoriza sua cultura. O indianismo tinha uma visão romântica do índio que funciona como personagem acessório diante do processo civilizatório dos brancos. O
índio aí fala como um português e age segundo os valores de seus colonizadores. O maior representante o indianismo é Alencar. A obra de Callado e de Darcy Ribeiro é indigenista. Vide
igualmente Silvina Carrizo (2005).
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dos, famintos e incapazes de caça e pesca, mostrando que os ditos selvagens
não possuem nenhuma possibilidade de resistir à civilização branca. Como o
indigenista Fontoura morre durante a expedição, a posição indigenista em
Quarup se mostra novamente dialética, indicando as fragilidades dos dois lados, do indígena e do branco. Os conceitos antitéticos de civilização e barbárie,
mais uma vez, resistem a uma síntese simbólica, permanecendo em estado
icônico-indicial, no qual suas semelhanças e diferenças se confrontam sem
aceder a um estado de síntese explicativa, que, segundo muitos pesquisadores,
seria o núcleo gerador da cultura brasileira.
Na confluência dos códigos que atravessam a Expedição, é preciso notar
o nacionalismo esteticista que se encarna em Lauro, um grande especialista
em lendas brasileiras.A ironia que cerca a atuação desse personagem é que ele
possui um conhecimento enciclopédico sobre lendas e mitos, mas desconhece
o espaço nacional, sentindo mesmo angústia e medo durante a expedição.
Antes da expedição, Lauro evoca a figura do jabuti como a figura por excelência de um verdadeiro autóctone que deve recusar a anta prepotente, “imensa
e forte” que pode representar a figura do gringo usurpador.
A S5 aborda as relações de Nando e Francisca, através de três capítulos.
O protagonista de Quarup, após ter passado por um processo gradativo de
desconstrução simbólica, revisitando valores e idéias, entra em nova dialética
no campo do amor. Tornando-se mestre na arte de amar, propõe utopias eróticas, com o pensamento de libertação dos sentimentos de arroubos possessivos. Sua semiologia erótica é vivida, em plenitude, com Francisca, noiva de
Levindo, que morre na luta, e que é posta em analogia com a terra brasileira.
Esta é dividida entre o mar e o sertão, abrindo novo caminho dialético e nova
impossibilidade de síntese, quando Nando opta por se evadir no sertão amplo
e solitário, correndo dos militares. Francisca permanece um signo ligado às
imagens da praia, unindo água e terra numa dinâmica de fusão.
A seqüência S6 orienta a construção da utopia democrática que se desenvolve com as Ligas camponesas, no governo de Miguel Arraes, em Pernambuco. Após o desencanto da utopia xinguana, o ex-padre Nando pensa em
investir na revolução sem violência, pelo viés da “conscientização” e da “reforma” dos meios de produção. Ele enfrenta a oposição (construindo uma antítese a sua nova tese utopista) de Januário, revolucionário cubanista e dos
trotskistas que acreditavam que a pedagogia deveria engendrar uma revolução
com tomada de poder através de violência. Neste contexto, os messianismos
vão se confrontando igualmente com os embates entre o comunismo secular e
os ideais cristãos de outros padres evangelistas e milenaristas.
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No desenrolar da S6, o argumento de expansão dos MCP – Movimento
de Cultura Popular- aos engenhos se acentua em descrições significativas sobre a construção de palavras ligadas ao cotidiano das pessoas. É a colocação
em prática romanesca do método Paulo Freire que estipula o re-inventar e resignificar das palavras em suas situações de comunicação. Não é à toa que o
capítulo se intitula A Palavra, no qual o efeito de iconicidade do processo ensino-aprendizagem, no meio camponês, provoca efeitos de real em situação de
opressão.
— Eu re — disse um camponês.
— Eu remo-disse outro.
— Eu clamo- disse outro.
— Eu sei professora, eu sei Dona Francisca. Eu reclamo!.
Mesmo agora, já habituado a assistir e a ensinar ele próprio, Nando sentia os olhos cheios d’água, quando diante de um camponês uma coisa ou uma ação virava palavra. A criança tantas vezes vai fazer a coisa a comando da palavra. Para
aqueles camponeses tudo já existia menos a palavra.
— De — disse um camponês.
— Cla — disseram todos.
— Ra — disse um camponês.
— Declaração — disse outro (Q, p. 384).

Esse trabalho de construção indicial da palavra ligada a saberes partilhados significa exatamente a busca dos meios expressivos para um sistema de
valores que existia sem contexto representante apto a lhe dar existência nas
comunidades. Constituição, Declaração, Lei Áurea, Direitos do Homem, Nações
Unidas, escravidão, República, Frevo, Bumba-meu-boi, eram signos componentes de códigos sócio-políticos e culturais que iam se incorporando na vida dos
camponeses. Mas o golpe militar de 1964 subverte o poder democrático e
implode as utopias libertárias e democráticas dos MCP.
Neste mesmo capítulo, A Palavra, se desenrola a S7: Detenção de Nando. Vejamos um trecho de diálogo de Nando com o Coronel Ibiratinga, no momento em que o detento é libertado.
— Então — disse, o coronel — o que eu quis dizer é que me cansei de alertar D.
Anselmo contra o demônio. Porque eu tenho uma tese sobre o Brasil, a mais séria que já se propôs sobre o Brasil. E a estou agora desenvolvendo em livro, depois de havê-la exposto aos pedaços — mas pedaços vivos e sangrentos — à Escola Superior de Guerra, ao próprio D. Anselmo, a todos que me pareciam dignos
de ouvi-la.
— Será o Jabuti? pensou Nando, enquanto o Coronel Ibiratinga prosseguia.
— Falta uma cinza de virtude em nossos campos, é o título do capítulo inicial do
meu tratado. Nunca tivemos esse adubo. Nunca queimamos hereges e infiéis,
nunca matamos aqueles que insultam as coisas sagradas. No fim do primeiro século tivemos a grande oportunidade de criar na alma do Brasil o arcabouço de
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ferro da alma dos grandes países. O senhor deve conhecer bastante bem a história das duas visitações que fez o Santo Ofício ao Brasil, entre 1591 e 1595 (Q, p.
452).

O revolucionário pacifista Nando se dá conta, neste diálogo, que a violência institucionalizada é o código das novas forças que governam o país. O
personagem, até então pacifista, permanece estupefato diante do militar que
defende um salvacionismo de extinção que é homólogo ao de Hitler: “Ibiratinga encampa as teses do uso da força contra os inimigos na ocupação do espaço
e da energia no exercício do poder” (SANTOS, 1999, p. 264).
A S8 trata do jantar Quarup que Nando resolve fazer para festejar a
morte de Levindo. A comilança deve assinalar a continuidade da luta, reunindo
líderes que já passaram pela tortura e que não foram para o exílio. Para Nando, é um rito de passagem de sua utopia pacifista a sua utopia antitética significada pela luta armada. É também o momento de aceitação da liderança jagunça de Manoel Tropeiro que iconiza o sertanejo guerreiro e guerrilheiro de
linhagem euclidiana com quem Nando parte para o sertão a fim de se livrar
dos militares.
Como o quarup indígena é a abundância alimentar, a comilança nacional, com sua natureza antropofágica, se desdobra em uma iconicidade estética, assinalando fartura.
O inventário de peixes, pescados, pimentas, doces, azeites, camarões, refrescos,
licores e outras iguarias compõe um dos delineamentos do retrato do Brasil, rico
e heterogêneo, e se harmoniza, com o quarup, que conforme já mostramos, trata-se de festa ritual.
De outro foco de análise, a proveniência e as especialidades das cozinheiras (baiana, alagoana, maranhense, amazonense), mulatas, negras e brancas representam o processo civilizatório brasileiro, caracterizado pela mestiçagem. Por último, os convidados presentes: jangadeiros, líderes de sindicatos rurais,
representantes de várias etnias, em sua quantidade, estabelece uma homologia
com a festa indígena, além de retratar, no plano da ficção, a diversidade do país
(SANTOS, 1999, p. 282).

Mas um novo embate antitético se instaura no momento em que a Marcha da Família, com ares de desfile militar, entra em conflito com os convidados do jantar para Levindo, assassinado pelas forças do poder. Nando é agredido pelos soldados e se encontra mutilado com o olho esquerdo estropiado e
uma perna ferida. É recuperado por Hosana e seus amigos e, finalmente, ao
voltar a sua casa, mata, junto com Manoel Tropeiro, os soldados que o espreitavam (S9). Com sua deseducação completa, o herói de Quarup toma o rumo
do sertão, com o jagunço militante Manoel Tropeiro, como se adentrasse no
território sagrado do interior do Brasil que livrava guerreiros guerrilheiros das
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milícias federais. Mas, como diz Silverman (2000, p. 297), o ato final de Nando
tem sucesso apenas simbólico, pois, na verdade, ele já estava condenado: como estiveram condenados Antonio Conselheiro e Lamarca.
Vendo o desenrolar dessas 9 Seqüências com todas as suas funções primordiais, de significância na diegese, o que fica patente é justamente que Callado empreende um esforço de codificar a realidade brasileira, através de seus
vários sistemas de pensamento que se mesclam nessa década histórica de
1954 a 1964. Cada sistema evidentemente forma um código de valores que se
cruza na rede ideológica da época que põe em cena os embates que indicam as
formações téticas com suas correspondentes formações antitéticas. O romance de tese engendra assim um romance pós-colonial que reúne em sua forma a
dialética de várias visões de mundo que se encontram em uma plataforma
relacional, sob o signo da dinâmica da tese/antítese, para desconstruir ideologias prontas que vão sendo reterritorializadas lá onde elas se desestruturam
diante de uma existência singular.
PALAVRAS FINAIS: A POLITIZAÇÃO DO ESTÉTICO NO PÓS-COLONIAL
Efetivamente, descolonizar, para a canadense Diana Brydon (apud
SANTOS, 2005, p. 31), não é simplesmente livrar-se das amarras do poder imperial, é procurar também alternativas não repressivas ao discurso imperialista
Dessa forma, os textos pós-coloniais contra-escrevem as ficções imperialistas e
assim as leituras pós-coloniais podem direcionar a atenção para as diferenças
culturais e produções locais de resistência. É como se o pós-colonial pudesse
se alinhar com o movimento de mundialização permitindo ao pós-modernismo
de se circunstanciar em relação a sociedades determinadas, relativizando a
história e a visada geográfica das representações. E Santos (2005) mostra que
a força da teoria pós-colonial pode estar na sua capacidade comparativa e em
sua metodologia híbrida de visão de mundo, livrando-se de passados que supervalorizam a ancestralidade e o puro em detrimento da visão sincrética dos
hibridismos.
Os estudos pós-coloniais tornam-se assim particularmente fecundos para reconfigurar os limites problemáticos entre centro e periferia, globalização e
mundialização, literatura e uma multiplicidade de vertentes culturais que circulam na contemporaneidade, como faz Callado com Quarup. Passagem do universal aos múltiplos particulares, a idéia do pós-colonial compreende, desde
então, conotações complexas que se destinam a mostrar a força política dos
imperialismos. O pós-colonial não se limita apenas a estetizar o político, ele
politiza o estético, diz Brydon, e exprime uma escritura da resistência capaz de
revelar as condições das lutas entre dominantes e dominados.
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Mas quando se considera que o pós-colonial não pode ser interpretado
apenas pelos epistemas europeus do pós-estruturalismo e do pósmodernismo, parte-se pra buscar outros modos de consideração das formas de
enfrentamentos entre, pelo menos, duas culturas, uma dominando a outra. A
cultura considerada como dominada desenvolve frequentemente mecanismos
6
7
de mestiçagem e de hibridismo , os mais produtivos possíveis, aptos a modelizar os elementos monosêmicos de cada cultura a fim de deixar aflorar as estruturas de transcodagem ativas que podem permitir os sincretismos necessários (lembremos da mestiçagem cultural baiana, do sincretismo religioso, que
funde ativamente elementos da cultura portuguesa e africana). Um sistema
modelisante híbrido neste sentido constrói um sistema referencial que não
reflete simplesmente as raízes de uma cultura bem organizada na sua linearidade temporal e coerência espacial, mas uma atividade discursiva que põe em
cena suas próprias condições de articulação de elementos distintos. Este sistema modelisante pós-colonial é uma organização de discursos como produção de discursos. E, nesta dinâmica, podemos ver que a obra de Callado já se
impunha como uma das melhores ilustrações do pensamento pós-colonial bem
antes dele se afirmar como tal.
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A MEDIAÇÃO LÍQUIDA DA NARRATIVA
Lucelena Ferreira1
Resumo: O texto apresenta uma análise do livro As cidades invisíveis, de Italo
Calvino, a partir do conceito de modernidade líquida, de Zygmunt Bauman, enfocando a questão da mediação da narrativa.
Palavras-chave: Mediação, Modernidade, Narração, Ficção.
Résumé: Cet article présente une analyse du livre Les cités invisibles, de Italo
Calvino, basée sur le concept de modernité liquide, de Zygmunt Bauman, en se
concentrant sur la question de la médiation de la narration.
Mots-Clés: Mediation, Modernité, Narration, Fiction.

1 A MEDIAÇÃO DE MARCO POLO
O livro As cidades invisíveis, de Italo Calvino, apresenta os relatos que o
jovem veneziano Marco Polo faz a Kublai Khan, imperador dos tártaros, descrevendo as cidades para as quais fora enviado em missão diplomática.
Neste artigo, busco elaborar uma leitura do livro de Calvino à luz dos
conceitos de sólido e líquido, tal como desenhados por Zygmunt Bauman, tendo como vetor a questão da mediação. Assim, a relação do imperador Khan
com o viajante-narrador Marco Polo é pensada com base nas categorias de
sólido e líquido, em diálogo com o conceito de mediação desenvolvido por
Gilberto Velho.
Ao refletir sobre as múltiplas realidades socioculturais que marcam a vida nas sociedades metropolitanas moderno-contemporâneas, Velho pondera
que, “em qualquer sociedade, por mais aparentemente simples, há diferenciação e descontinuidade em termos de papéis sociais e planos de realidade”
(VELHO, 2001, p. 16), embora este fenômeno se acentue nas sociedades complexas. Portanto, em qualquer sociedade, pode-se perceber o trânsito do indivíduo entre diferentes realidades socioculturais, desempenhando diferentes
papéis. Assim, pode participar de diferentes subculturas, ethos, mundos sociais. A este trânsito, Velho associa à idéia de viagem, e ressalta: “ora, certos
indivíduos mais do que outros não só fazem esse trânsito mas desempenham o
papel de mediadores entre diferentes mundos, estilos de vida, experiências”
(VELHO, 2001, p. 20). O mediador é um viajante. Assim ocorre com Marco Polo.
1
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Em meio ao processo de trocas socioculturais que vivencia com o imperador, o veneziano expressa uma nova visão de mundo, que provoca e fascina
o Grande Khan. A partir de seu trânsito e suas viagens, Polo difunde, sobretudo
pela narrativa, outras práticas e valores, apresenta um ethos que difere daquele do imperador, marcado pela hierarquia e pelo poder que se vincula, entre
outras coisas, às conquistas materiais e territoriais. Em contraste, a irrelevância do espaço, marca da modernidade fluida (BAUMAN, 2001), é explorada por
Polo nas viagens que realiza. Com a relação que se estabelece entre ambos, a
idéia de poder ganha novos contornos.
2 MODERNIDADE FLUIDA
No seu livro Modernidade líquida, Zygmunt Bauman explora as metáforas do líquido e do sólido para comparar o início da modernidade com os tempos atuais. Com base nestes conceitos, analisa, entre outras coisas, a questão
do poder e da dominação.
A idéia de sólido associa-se à estabilidade, forma fixa, peso, volume. Já o
líquido remete a fluidez, leveza, mobilidade, inconstância.
Houve o estágio sólido da era moderna. Hoje vivemos o estágio fluido.
Na modernidade pesada, a riqueza e o poder associavam-se à conquista e manutenção do espaço. Bauman nomeia esta parte da história de era do hardware. Para o sociólogo, foi uma modernidade
obcecada pelo volume, uma modernidade do tipo “quanto maior, melhor”, “tamanho é poder, volume é sucesso”. [...] A conquista do espaço era o objetivo supremo — agarrar tudo o que se pudesse manter, e manter-se nele, marcando-o
com todos os sinais tangíveis da posse e tabuletas de “proibida a entrada”. O território estava entre as mais agudas obsessões modernas e sua aquisição, entre
suas urgências mais prementes — enquanto a manutenção das fronteiras se tornava um de seus vícios mais ubíquos, resistentes e inexoráveis. A modernidade
pesada foi a era da conquista territorial. A riqueza e o poder estavam firmemente enraizadas ou depositadas dentro da terra (BAUMAN, 2001, p. 132).

Riqueza e poder eram medidos por volume e peso. Progresso associavase a tamanho crescente, expansão espacial. A fábrica fordista é o exemplo
típico da versão pesada da modernidade.
Na passagem da modernidade sólida à líquida, a transformação central é
a nova irrelevância do espaço, que agora pode ser atravessado instantaneamente. Hoje, o movimento através do espaço não depende mais das pernas
humanas ou dos cavalos, mas sim dos avanços tecnológicos. Neste contexto,
desenha-se a noção de poder: “A velocidade do movimento e o acesso a meios
mais rápidos de mobilidade chegaram nos tempos modernos à posição de
principal ferramenta do poder e da dominação” (BAUMAN, 2001, p. 16). Inici150
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almente, a dominação estava ligada à fixação dos dominados em um determinado espaço vigiado, com fronteiras bem delineadas. Era uma estratégia cara,
que implicava em conquista e manutenção do espaço e da ordem. Isto exigia,
tanto para dominados como para dominadores, estar preso ao lugar. Hoje, “o
poder pode se mover com a velocidade do sinal eletrônico – e assim o tempo
requerido para o movimento de seus ingredientes essenciais se reduziu à instantaneidade” (Idem, 2001, p. 18). O tempo se descolou do espaço. A velocidade do movimento chega ao extremo do imediato. Isto quer dizer que o poder não enfrenta mais a resistência do espaço, tornando-se extraterritorial. A
tecnologia permite que os detentores do poder possam dar ordens de qualquer lugar. Explodem-se as fronteiras entre próximo e distante. Com isso,
as principais técnicas do poder são agora a fuga, a astúcia, o desvio, a evitação, a
efetiva rejeição de qualquer confinamento territorial, com os complicados corolários de construção e manutenção da ordem, e com a responsabilidade pelas
conseqüências de tudo, bem como com a necessidade de arcar com os custos (Idem, 2001, p. 18).

“Desengajamento” é palavra de ordem. Fixar-se muito fortemente, investindo na construção de laços (e responsabilidades) com os dominados não
vale a pena, por conta das novas possibilidades que surgem em outros lugares.
Assim, na era da modernidade líquida, a guerra não visa mais à conquista de novos espaços, mas sim à derrubada de barreiras que impeçam o fluxo
dos “novos e fluidos poderes globais”: “para que o poder tenha liberdade de
fluir, o mundo deve estar livre de cercas, barreiras, fronteiras fortificadas e
barricadas” (Idem, 2001, p. 19 e 22). No estágio fluido da modernidade, uma
elite nômade e extraterritorial domina a maioria assentada. Mobilidade está
na raiz do poder: “Mover-se leve, e não mais aferrar-se a coisas vistas como
atraentes por sua confiabilidade e solidez – isto é, por seu peso, substancialidade e capacidade de resistência – é hoje recurso de poder” (Idem, 2001, p.
21).
3 O REINO LÍQUIDO
Em As cidades invisíveis, de Ítalo Calvino, encontra-se um imperador que
já não se orgulha da imensidão do seu reino, e vive “uma sensação de vazio
que surge ao calar da noite [...]: é o desesperado momento em que se descobre que este império, que parecia a soma de todas as maravilhas, é um esfacelo sem fim e sem forma” (p. 9)2. O destino inexorável do reino sólido é esfacelar-se, rendido à ação corrosiva do tempo.
2

As citações retiradas do livro As cidades invisíveis virão acompanhadas somente do número
da página.
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No livro de Calvino, identificam-se claramente dois reinos de natureza
distinta: um sólido, visível, pertencente ao imperador Kublai Khan e conquistado por seus soldados, e um líquido, invisível, construído nas narrativas de Marco Polo. O romance promove uma tensão lúdica entre coincidência e separação dos reinos. Assim, abrem-se possibilidades de problematização da relação
de Khan e Marco Polo com cada um deles, bem como da sedução e poder que
se estabelecem a partir da ficção, domínio do líquido, em contraponto ao poder pesado do imperador.
Já no título do livro, Calvino sugere comunhão entre o sólido e o líquido:
cidades invisíveis. O autor une substantivo e adjetivo em costura inesperada.
Binômio fantástico: sólido e líquido amansando fronteiras. No encontro de
Kublai e Polo, temos dois opostos em diálogo: o imperador como símbolo da
modernidade sólida, com seu poder associado à grandeza do território físico
conquistado; e o viajante simbolizando a liquidez, a mobilidade potencializada
pela imaginação liberta. Seu poder é de criação, sem amarras espaciais.
Ainda que possua muitos embaixadores a seu serviço, é a narrativa de
Polo que mais desperta o interesse e a curiosidade do Khan. Os relatos do veneziano ultrapassam o reino sólido do imperador, com suas fronteiras definidas e protegidas, e sugerem cidades estranhas, inexatas, descontínuas no
tempo e no espaço: “somente nos relatórios de Marco Polo, Kublai Khan conseguia discernir, através das muralhas e das torres destinadas a desmoronar, a
filigrana de um desenho tão fino a ponto de evitar as mordidas dos cupins” (p.
10).
Há um contraste entre a tendência racionalizante do Khan, que deseja a
‘verdade’ sobre seu império, e as cidades fluidas que Polo lhe apresenta. Diz o
imperador: “Sei que meu império é feito com a matéria dos cristais, e agrega
as suas moléculas seguindo um desenho perfeito. [...] Por que suas impressões
de viagem se detêm em aparências ilusórias e não colhem esse processo irredutível? Por que perder tempo com melancolias não-essenciais? Por que esconder do imperador a grandeza de seu destino?” (p. 58). A metáfora do cristal, escolhida por Kublai Khan, é desdobrada por Calvino em seu livro Seis
propostas para o próximo milênio (1992): pertence ao domínio do preciso, do
lógico, da estabilidade, das formas fixas. Ressalta-se a solidez quebrada em
esquinas.
Marco Polo, porém, ao invés de oferecer-lhe o “desenho perfeito”, traz
as formas imprecisas das cidades invisíveis. Desde as pantomimas iniciais até
as descrições subjetivas construídas em língua tártara, o jovem viajante montava, com seus relatos, desafios de interpretação: “O Grande Khan decifrava os
símbolos, porém a relação entre estes e os lugares visitados restava incerta”
152
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(p. 26). A narrativa de Marco tinha o poder dos emblemas. O imperador pergunta ao viajante: “Quando conhecer todos os emblemas conseguirei possuir o
meu império, finalmente?” (p. 26). Kublai Khan procura a chave do reino líquido, que ainda não possui.
Ao invés de se concentrar, como fazem os demais embaixadores, em
uma descrição fiel e objetiva, com dados concretos sobre as terras visitadas,
Polo constrói cidades subjetivas e misteriosas, cidades-esfinge, com rastros
imagináveis de pegadas. Para o viajante, o relevo não é o espaço físico: “As
cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e medos [...] De uma
cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta maravilhas, mas a reposta
que dá às nossas perguntas” (p. 44). As cidades do veneziano são ficções, no
sentido de artefato culturalmente construído, de algo fabricado, modelado “–
o sentido original de fictio – não que sejam falsas, não-factuais ou apenas experimentos de pensamento” (GEERTZ, 1989, p. 11). Imaginação e realidade
apagam fronteiras, inaugurando o reino líquido de Marco Polo. Neste ponto,
recordo-me de um conto de Eduardo Galeano sobre Fernando Silva, contador
de histórias:
O que é a verdade? A verdade é uma mentira contada por Fernando Silva. Fernando conta com o corpo inteiro, e não apenas com palavras, e pode se transformar em outra gente ou em bicho voador ou no que for, e faz isso de tal maneira que depois a gente escuta, por exemplo, o sabiá cantando num galho, e a
gente pensa: Esse passarinho está imitando Fernando quando imita o sabiá
(GALEANO, 1995, p. 68).

Na visão de Flávio Carneiro (2001, p. 163), Polo não descreve o império
real, mas as cidades que seu imaginário vai criando. Kublai Khan não esconde
sua inquietude diante dos relatos do veneziano: há alguma relação entre esta
narrativa e o reino sólido, território físico conquistado pelo imperador? Marco
Polo realmente visitou as cidades? Diz o Khan: “Não sei quando você encontrou tempo de visitar todos os países que me descreve. A minha impressão é
que você nunca saiu deste jardim” (p. 95). O poeta Pessoa parece ecoar o viajante em resposta possível:
Dizem que finjo ou minto
Tudo que escrevo. Não.
Eu simplesmente sinto
Com a imaginação.
Não uso o coração.
Tudo o que sonho ou passo,
O que me falha ou finda,
É como que um terraço
Sobre outra coisa ainda.
Essa coisa é que é linda.
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Por isso escrevo em meio
Do que não está ao pé,
Livre do meu enleio,
Sério do que não é.
Sentir? Sinta quem lê! (PESSOA, 1990, p. 165).

Como afirma Bauman (2001, p. 140), “Na modernidade líquida mandam
os mais escapadiços, os que são livres para se mover de modo imperceptível”.
Leveza e mobilidade são a base do poder líquido. Neste contexto, tudo que
restringe o movimento (tudo que é volumoso, sólido, pesado) “deixa de ser um
recurso para tornar-se um risco” (Idem, 2001, p. 148). O que permite o movimento imperceptível de Polo intriga o Khan: seu potencial criador, o hábil manejo de palavras. Com a força do imaginário, o viajante cria/atravessa espaços
instantaneamente. Viagem pela linguagem.
Quando, com sua mente matemática, o imperador tenta reduzir o processo de construção das cidades de Marco Polo a um jogo de xadrez, o viajante
o assombra com sua capacidade de leitura (criação de sentidos) a partir de um
quadrado de madeira: “A quantidade de coisas que se podia tirar de um pedacinho de madeira lisa e vazia abismava Kublai; Polo já começava a falar de bosques de ébano, de balsas de troncos que desciam os rios, dos desembarcadouros, das mulheres nas janelas” (p. 149). O objeto sólido se liquefaz ao virar
símbolo.
Kublai Khan provoca o veneziano:
As suas cidades não existem. Talvez nunca tenham existido. Certamente não existirão nunca mais. Por que enganar-se com estas fábulas consolatórias? Sei perfeitamente que o meu império apodrece como um cadáver no pântano, que contagia tanto os corpos que o bicam quanto os bambus que crescem adubados por
seu corpo em decomposição. Por que você não me fala disso? Por que mentir para o imperador dos tártaros, estrangeiro? (p. 57, grifo meu).

Marco Polo dá a pista: “Você sabe melhor do que ninguém, sábio Kublai,
que jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve. Contudo, existe uma ligação entre eles”. E completa: “A mentira não está no discurso, mas nas coisas”. Os valores e a visão de mundo realçados na narrativa
do veneziano são, muitas vezes, contrários aos do imperador. Nas entrelinhas
em que se revela, Polo parece consciente do processo de mediação que se
estabelece pela narrativa.
O que seduz o Grande Khan nos relatos do veneziano? Com gestos, olhares, objetos, palavras, a poética narrativa de Polo potencializa abertura3, con3

Levando em conta o conceito de abertura proposto por Umberto Eco em seu livro Obra aberta (e outros).
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vidando à construção de significados e convocando o imperador ao papel ativo
de co-autor, em poiesis4 que se dá, também, na leitura: “o que Kublai considerava valioso em todos os fatos e notícias referidos por seu inarticulado informante era o espaço que restava em torno deles, um vazio não preenchido por
palavras” (p. 41). O prazer da criação: Kublai inventa o seu reino. Para Flávio
Carneiro, o imperador buscava na narrativa de Polo “não cifras, mas emblemas, símbolos, com os quais montava seu império invisível, o único que, àquela altura, lhe interessava. Ouvindo o jovem Marco, Kublai Khan deixa de ser o
imperador que se preocupa em manter o seu império e passa a ser de novo um
conquistador” (CARNEIRO, 2001, p. 164). O texto de Polo investe em vazios,
abrindo espaço para o Grande Khan imaginar o reino que desejar. A aventura é
interpretativa. Ao tentar decifrar os relatos de Polo, o imperador
vai montando o seu texto, a leitura do seu império. E seu não porque o tenha
conquistado antes, com seus exércitos, mas porque o está conquistando agora,
naquele momento em que monta a sua leitura, sempre única, da história que
Marco Polo está contando. A narrativa de Marco seduz o grande Khan porque lhe
oferece não o que o imperador já possui, como fazem os outros embaixadores,
mas aquilo que Kublai Khan precisa possuir. Marco lança o desafio: ver as cidades
invisíveis (CARNEIRO, 2001, p. 165).

A conquista das cidades invisíveis é individual, só depende do imperador, de seu investimento como leitor. Polo oferece ao Grande Khan a possibilidade da conquista pessoal, sem exércitos ou qualquer outro apoio que não sua
capacidade de interpretar símbolos: é ele, leitor e autor ao mesmo tempo, que
irá traçar a arquitetura das cidades sugeridas pelo viajante. Só ele as verá desta
forma. “A cada leitor, sua leitura. Seu império em construção” (CARNEIRO,
2001, p. 165). Assim, Kublai Khan inaugura sentidos no jogo proposto pelo
veneziano, em clara experiência de fruição5.
Com seus relatos, Polo proporciona ao imperador vivência de leveza:
“Desconheço liberdade maior e mais duradoura do que esta do leitor ceder-se
à escrita do outro, inscrevendo-se entre as suas palavras e os seus silêncios”
(QUEIRÓS, 1999, p. 23). Bauman cita, como exemplo de liberdade, um personagem de Calvino que reúne leveza e velocidade: o barão que saltava sobre as
árvores. Para o sociólogo, é essencialmente a mobilidade, e não o peso, que
confere status de leveza. Quem salta é o barão. Quem está fixo ao chão são
seus servos. No caso do imperador dos tártaros se dá exatamente o oposto: a
imobilidade forçada do Khan (preso ao seu reino, por força de manutenção e
controle) contrasta com a imprevisibilidade, a mobilidade (física e da imagina4
5

Para aprofundamento deste conceito, tal como utilizado aqui, consultar Jauss (1979).
Conceito desenvolvido por Roland Barthes em seu livro O prazer do texto.
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ção) do jovem viajante. Na modernidade líquida, diz Bauman (2001, p. 139),
“Quem manda são as pessoas que conseguem manter suas ações livres, sem
normas e portanto imprevisíveis [...] As pessoas que se movem e agem com
maior rapidez, que mais se aproximam do momentâneo do movimento, são as
pessoas que agora mandam”. Quem salta sobre árvores é Marco Polo.
Como vimos, no horizonte da modernidade sólida,
A aventura e a felicidade, a riqueza e o poder eram conceitos geográficos ou
‘propriedades territoriais’ — atados a seus lugares, inamovíveis e intransferíveis.
Isso exigia muros impenetráveis e postos avançados rigorosos, guardas de fronteiras em permanente vigília e localização secreta. [...] A lógica do poder e a lógica do controle estavam fundadas na estrita separação entre o ‘dentro’ e o ‘fora’
e numa vigilante defesa da fronteira entre eles (BAUMAN, 2001, p. 133).

Segundo Bauman, este lugar/ propriedade torna-se, ao mesmo tempo,
viveiro, fortaleza e prisão. Ao contrário, o poder líquido está ligado à capacidade de escapar, de estar em outro lugar. O Grande Khan está fixo em seu território. Mas o viajante leva o imperador a uma aventura extraterritorial, dispensando cavalos e exércitos, misturando o dentro e o fora. Transportado pelos
engenhos de Marco Polo, o imperador viaja no império da linguagem: percurso
de francas possibilidades. O jogo de leitura produzido pelo labirinto verbal de
Polo permite ver o invisível. Dar a ler: “agenciamento de legibilidade, travessia
pelas tramas da rede/texto, um espaço-tempo descontínuo, lacunar, em sua
impossível totalização, na fronteira porosa entre o conceito e a imagem”
(GOMES, 1994, p. 41). A leitura dos relatos orais de Marco Polo se estabelece
como um jogo infinitamente aberto: “Estas cidades implicam uma cartografia
imaginária, sobrepondo os tempos e os espaços num labirinto em que se busca
não um ponto de chegada, mas uma infinidade de percurso, uma atividade de
conexões” (GOMES, 1994, p. 41). Como diz Eduardo Galeano (1999), a verdade
está na viagem, e não no porto.
Polo explode as noções de dentro e fora em suas cidades invisíveis
(sempre com nome de mulher): “Pentesiléia é diferente. você avança por horas e não sabe com certeza se já está no meio da cidade ou se permanece do
lado de fora. [...] A pergunta que agora começa a corroer sua cabeça é mais
angustiante: fora de Pentesiléia existe um lado de fora? Ou, por mais que você
se afaste da cidade, nada faz além de passar de um limbo para o outro sem
conseguir sair dali?” (p. 143). Em Zoe, não se conhecem as fronteiras da cidade: “Qual é a linha que separa a parte de dentro da de fora, o estampido das
rodas do uivo dos lobos?” (p. 35). Já a cidade de Cecília “está em todos os lugares” (p. 139). Ao falar de Trude, o viajante conta o que lhe disseram quando lá
esteve: “Pode partir quando quiser, mas você chegará a uma outra Trude, igual
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ponto por ponto; o mundo é recoberto por uma única Trude que não tem começo nem fim, só muda o nome no aeroporto”. “Talvez eu já tenha falado de
Irene sob outros nomes; talvez eu só tenha falado de Irene” (p. 115). Cidade:
cidades.
Na percepção de Kublai Khan, as cidades de Polo “eram todas parecidas,
como se a passagem de uma para a outra não envolvesse uma viagem, mas
uma mera troca de elementos” (p. 43). Reino líquido, em que o movimento é
instantâneo.
— Sire, já falei de todas as cidades que conheço.
— Resta uma que você jamais menciona.
Marco Polo abaixou a cabeça.
— Veneza — disse o Khan.
Marco sorriu.
— E de que outra cidade imagina que eu estava falando? (p. 82).

As cidades invisíveis de Marco Polo desafiam o espaço físico. A cidade de
Otávia resta suspensa sobre o abismo, cidade-teia-de-aranha: “Existe um precipício no meio de duas montanhas escarpadas: a cidade fica no vazio, ligada
aos dois cumes por fios e correntes e passarelas” (p. 71). A cartografia caleidoscópica do viajante imprime movimento às cidades. Muitas vezes, sua forma
não é fixa: “É o humor de quem a olha que dá a forma à cidade de Zemrude”
(p. 64). No outro extremo está Zora, a cidade que foi obrigada a manter-se
imóvel para facilitar a memorização: definhou, desfez-se e sumiu. Eis o derretimento da cidade sólida, fixa, imutável. Fugindo ao desenho usual das cidades,
Armila não apresenta paredes, telhados ou pavimentos, apenas encanamentos
de água, com chuveiros onde belas mulheres se banham. Em Argia, no lugar de
ar existe terra. No mapa imaginável de Polo, há cidades inexatas como Tamara,
onde tudo que se vê é símbolo de alguma outra coisa. Pista clara: o mesmo
ocorre nos relatos do veneziano. O viajante afirma: “não existe linguagem sem
engano” (p. 48). A palavra é o domínio do impreciso. Nos relatórios de Marco
Polo, “A linguagem é recrutada para a empresa de construir um outro império
– o textual, em que tudo está sob o signo da duplicidade” (GOMES, 1994, p.
42).
Do palácio real, o Grande Khan observa o crescimento de seu império
sólido. Mas o desejo que comunica a Polo é o de construir cidades pela linguagem, como faz o jovem veneziano, e não mais conquistá-las com armas e exércitos: “De agora em diante, começarei a descrever as cidades. Nas suas viagens, você verificará se elas existem” (p. 67). O reino líquido de Polo leva o
imperador a questionar a solidez como valor:
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O Grande Khan contempla um império de cidades que pesam sobre o solo e sobre os homens, apinhado de riquezas e de obstruções, sobrecarregado de ornamentos e incumbências, complicado por mecanismos e hierarquia, inchado, rijo,
denso. ‘É o seu próprio peso que está esmagando o império’, pensa Kublai, e em
seus sonhos agora aparecem cidades leves como pipas, cidades esburacadas como rendas, cidades transparentes como mosquiteiros, cidades-fibra-de-folha, cidades-linha-da-mão, cidades-filigrana que se vêem através de sua espessura opaca e fictícia (p. 69, grifos meus).

Poderíamos dizer: cidades líquidas. Ao descrever a Polo uma cidade com
a qual sonhou, Khan arrisca novos valores, acentuados pela atuação mediadora
do veneziano: “Agradecida, a lua concedeu à cidade de Lalage um privilégio
ainda mais raro: crescer com leveza” (p. 70).
O mundo, na modernidade leve, é caracterizado por Bauman (2001, p.
136) como múltiplo, complexo, rápido e, portanto, como ambíguo ou vago. No
livro de Calvino, o reino ambíguo é o de Marco Polo: reino feito de palavras,
gestos, olhares, silêncios. E o imperador parece perceber que seu reino pesado
está condenado às mordidas dos cupins: rende-se ao inevitável derretimento
dos sólidos.
A tensão entre o reino sólido (de Khan) e o líquido (de Polo) se renova
durante todo o livro. Nas fendas e dobras de um, revela-se o outro.
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AUTOBIOGRAPHY: A VOICE TO THE SUBALTERN
Marcela Iochem Valente1
Abstract: Due to the diasporic processes and the constant changes in our contemporary world influenced by globalization, the subject previously seen as stable turned into an extremely fragmented one. While living in the world of the
“colonizer” this subject has to negotiate between his habits and origins and the
new reality in which he is inserted. Although the colonizer attempts to erase the
identity of the colonized imposing his own culture and silencing him, Stuart Hall
and James Clifford affirm that after the complex encounter between colonizer
and colonized there is always modification on both sides. This paper defends the
practice of autobiography as a way of giving voice to the colonized people and
bringing into public awareness stories that would be hidden, or if not, presented
according to the colonizer’s point of view, and probably altered.
Key Words: Postcolonial subject, Colonizer vs colonized, Autobiographical practices, Voice to the minority groups.
Resumo: Devido aos processos diaspóricos e as freqüentes mudanças em nosso
mundo contemporâneo influenciadas pela globalização, sabemos que o sujeito
antes tido como estável tornou-se extremamente fragmentado. Ao viver no
mundo do “colonizador” esse sujeito tem que aprender a negociar entre seus
costumes e origens e o novo mundo no qual está inserido. Embora o objetivo do
colonizador seja apagar a identidade do colonizado impondo os seus costumes e
silenciando-o, Stuart Hall e James Clifford afirmam que após o contato entre colonizador e colonizado sempre há modificações em ambas as partes quer queiram, quer não. Este trabalho defende a escrita autobiográfica como uma forma
de dar voz ao colonizado e mostrar histórias que seriam ignoradas ou, caso mostradas pelo ponto de vista do colonizador, alteradas.
Palavras-Chave: Sujeito pós-colonial, Relação colonizador/colonizado, Escrita autobiográfica, Voz para minorias.
As they established a communal tradition and proposed countertexts to the canon, women of color argued the instrumental role of autobiographical writing in
giving voice to formerly silenced subjects (Sidonie Smith & Julia Watson).
The Western autobiographical canon was constructed from the writings of élite
men, was more muted, but has brought about an equal shift of attention, from
the chronicles of the privileged to the annals of the labouring poor (Carolyn
Steedman).

For a long time, autobiographical practices were seen as a reproduction
of the white, male and western stereotype with a fixed identity, excluding all
1
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other kinds of narratives that did not represent mainstream society. The socalled ‘subaltern groups’ had no space for a long time, and as Gayatri
Chakravorty Spivak stated in her famous essay “Can the Subaltern Speak?”,
they had definitely no voice. In her essay, Spivak argues that the subaltern,
also called the marginal, the oppressed, the Other, has no space, and “[f]or the
‘true’ subaltern group, whose identity is its difference, there is no
unrepresentable subaltern subject that can know and speak itself” (SPIVAK,
1997, p. 27).
Spivak has gone even farther in this issue also tackling the question of
the double, or even multiple, oppression faced by the subaltern. She mentions
that if the subaltern as male has no voice, the subaltern as female suffers even
more for facing more then one single kind of oppression. For Spivak “[i]f, in the
context of colonial production, the subaltern has no history and cannot speak,
the subaltern as female is even more deeply in shadow” (SPIVAK, 1997, p. 28)
facing on the one hand the oppression from the colonizer, and, on the other,
from the male subaltern. But it is worthwhile mentioning that even Spivak’s
position in relation to the subaltern’s voice changed later on.
Due to the movements which took place from the 20th century on such
as feminism, African-American movements, gay movements, among others in
which the purpose was representing minority groups, many patterns and also
literary practices were questioned. After these manifestations there was a
rethinking of values, and, consequently, a reevaluation of the autobiographical
practices. The mainstream centered practice is from this point on defined by
some critics as transgressive and fragmented, giving voice even to the subaltern groups. It is also important to be conscious that the fixity and stability that
defined the subject so far, really does not exist. As Stuart Hall claims “[t]he
subject, previously experienced as having a unified and stable identity, is becoming fragmented; composed, not of a single, but several, sometimes contradictory or unresolved, identities” (HALL, 2005, p. 598). Reaffirming Hall’s ideas
Sidonie Smith and Julia Watson state that “the old notion of ‘self’ has been
redefined as an illusionary ego construct (a fiction, a phantasm) and displaced
by the new concept of ‘the subject,’ always split, always in the process of constituting itself through its others” (SMITH; WATSON, 1998, p. 19).
Although we have seen that Spivak defends the voiceless subaltern for
some time, Doris Sommer has observed, in her article entitled “Sacred Secrets:
A Strategy for Survival”, that:
more recently and more reflectively in collaboration with subaltern historians,
Spivak has appreciated the “subject-effects” of subaltern eloquence. It is the eloquence of what might be called a genre of “speech-acts” that inverts the relationship between tenor and vehicle (just as Self and Other change places from
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the center to the sidelines) and recognizes the acts of organized resistance as a
narrative speech (SOMMER, 1998, p. 203).

In our contemporary world, due to the developments in the minority
studies, also called subaltern studies by some authors, we are conscious that
the subaltern does have a voice. There are even some theoreticians such as
Homi Bhabha who defend that the subaltern presence is crucial to the selfdefinition of the majority group or mainstream society because they are in a
position to subvert the authority of those who have the hegemonic power, and
so, they can influence in the redefinition of many concepts and patterns.
In postcolonial literature, it is possible to find several authors who can
show the situation of their people and protest against the colonial oppression
and violence, and also against the discrimination found in the colonizer’s land
by their writings. The autobiography can be seen as one of these forms of
literary protest. This genre was a possibility for subalterns to denounce the
oppression faced and also to bring into public awareness the position of their
groups. Autobiography is the construction of a self by means of a textual production, so it is also a way of thinking and felling, giving voice to marginal
groups and opportunity for them to defy their role and position in a society full
of prejudices and stereotypes, and also to deconstruct the colonial discourse
which attempts to erase their identity and give them no voice.
Based in the aforementioned ideas, it is possible to observe that the diasporic movements or the multicultural interactions in general have helped in
the changes concerning autobiographies. It was by means of literature, and in
many cases specifically autobiographical practices, that many groups could
insert themselves into history and society, and as examples of it, it is worthy
mentioning women, in a general way, and being even more specific, AfricanAmerican Women.
In the introduction to their book Women, Autobiography, Theory: A
Reader, Sidonie Smith and Julia Watson state that “[a]utobiography has been
employed by many women writers to write themselves into history” (SMITH;
WATSON, 1998, p. 5). Reaffirming this idea and also helping us to understand it
better, we can also mention the work by Tess Cosslett, Celia Lury and Penny
Summerfield entitled Feminism and Autobiography: Texts, Theories, Methods,
in which the authors point out that by the writing of autobiographies the marginal subjects are able to express themselves as real subjects and break with
the patriarchal and colonial dominance. They argue that “[i]f women have
been categorized as ‘objects’ by patriarchal cultures, women’s autobiography
gives an opportunity for them to express themselves as ‘subjects’, with their
own selfhood” (COSSLETT; LURY; SUMMERFIELD, 2000, p. 5-6).
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As the central point of this discussion is the subaltern in a voiced position due to autobiographical practices, it is worthy talking a little about the
African-American group. Smith and Watson posit that the autobiographical
genre was the one of preference to the African Americans. According to them,
this group believed that if they were able to show to the oppressor their capacity of dominating their language, they would also be able to prove that they
were as intelligent as the other groups, such as the white colonizers. So, they
decided to state the reality of their people through their experience, many
times, by means of autobiography. Smith and Watson affirm that
“[a]utobiographies by women and people of color introduce stirring narratives
of self-discovery that authorize new subjects who claim kinship in a literature
of possibility” (SMITH; WATSON, 1998, p. 5). While theorizing this issue, the
authors make an interesting reference to Françoise Lionnet’s works in which
she proposes a theory of métissage in relation to the writing by women of
color discussing the hybridity of identity and cultural location:
Françoise Lionnet staked out an intercultural territory of writing by women of
color and proposed a theory of métissage to articulate how marginalized subjects voice their lives. Lionnet argued that as historically silenced subjects, women and colonized peoples create “braided” texts of many voices that speak their
cultural location dialogically. Métissage, viewing autobiography as a multi-voiced
act, emphasized orality and the irreducible hybridity of identity. In privileging difference, plurality, and voices, Lionnet asserted that not only new subjects but
new kinds of subjects were emerging, and that “traditional” autobiographies
could be read differently as well (SMITH; WATSON, 1998, p. 12).

In Lionnet’s theory of métissage it is very clear that women of color and
colonized people in general do have voice from their texts. She asserts that
they are new kinds of subjects, and because of the multicultural contact faced
by them, they become hybrids. When talking about hybridity it is impossible
not to mention two great theoreticians from the Cultural Studies that are Homi
Bhabha and Stuart Hall. According to the authors, these subjects have to assimilate the new culture in which they are inserted, or try to keep their cultural
identity and suffer from displacement and constant prejudice creating a “third
place” or living in a situation “in-between” the two realities in which they coexist. Because of this process they feel as outsiders, away from home, and so,
they need to find a way in which they can express themselves and show this
displacement and prejudice that they have to deal with.
In the article “The Narrative Self: Race, Politics, and Culture in Black
American Women’s Autobiography” Nellie McKay proposes that by using the
colonizer’s language in order to be heard while writing, the subaltern groups
are able to challenge the patterns of the mainstream society and by doing so,
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they are able to transform the silenced race into the voiced one. McKay states
that:
Challenging white hegemony, black autobiographers used narrative to fight their
battle against chattel slavery and to engage in the search for political and psychological freedom for all black people […] [and] Using the white oppressor’s
language and black cultural tropes (like masking), they transformed the racially
inferior, abstract African self of the master’s text into the ultimately triumphant
black experiential self (McKAY, 1998, p. 96-97).

According to the author, by expressing their feelings and showing their
suffering and displacement, the black autobiographers – and here I would say
the autobiographers from the margins, in general – bring into light histories
that would not attract the mainstream audiences, and that if it was not by
means of literature, histories that would be hidden.
One interesting work to be analyzed while talking about AfricanAmerican autobiographies is the play A Raisin in the Sun by Lorraine Hansberry. Hansberry is a very interesting writer and one of much importance to the
African-American literature and history. Her previously mentioned play was
produced in Broadway in a time when it was not expected to find black people
in the audiences of such a place, and much less on the stages and it is based on
her own experiences of displacement, thus being considered, a kind of autobiography.
Lorraine Hansberry was born in 1930 into a middle-class Chicago family
who were active proponents of civil rights and tried to protest whenever possible against the segregation laws. They were so certain of their principles that
they even decided to send their daughter Lorraine to public schools rather
than to private ones as a protest against prejudice and inequality, although
they had money enough to support her through private education. When
Hansberry was eight years old, her parents bought a house in a white neighborhood in Chicago, and right after moving there they were ‘welcomed’ one
night by a racist mob. The family’s home was vandalized in this occasion and
Hansberry was injured. Their experience of discrimination there led to a civil
rights antisegregation case which her father won before the Illinois Supreme
Court. A Raisin in the Sun is loosely based upon this experience, and also a way
of protesting against it.
The previously mentioned play shows the struggles of the AfricanAmericans in the USA while in the search for the promises of the American
dream. Hansberry shows that although the USA is painted in glowing colors as
the land of opportunity, the melting pot and the prosperous place, in this
search for happiness and a better life many people can find only prejudice and
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discrimination. In the play, she depicts the story of a black family who also
attempted to move into an all-white neighborhood but could find only disillusions. Dealing with themes such as the importance of dreams and the frustration of dreams deferred, the strength of family, the importance of not selling
out, the problems of conflicting expectations, selfishness, and the dangers of
prejudice and stereotyping, A Raisin in the Sun was Hansberry’s greatest success, and it not only brought into public awareness her own experience, but
also gave voice to the African-Americans at that moment.
Hansberry was the first black woman to have a play produced on
Broadway and not only this; she was also the first afro-descendant and the
fifth woman to receive the Best Play of the Year Award from the New York
Drama Critics because of this play. She was such a great writer that she had her
work not only performed on Broadway, but also turned into a movie released
by Columbia Pictures in 1961 with a well-known cast that included actors such
as Sidney Poitier; and also, some years later, in 1973, as a musical adapted by
Robert Neminoff — her ex-husband — and Charlotte Zaltzberg, with the music
composed by Judd Woldin. Raisin won the Tony Award as the best musical and
ran on Broadway for nearly three years. To complete the success, another version of the movie was launched in 2004, and in the same year the play has
been again on the stages of Broadway, in the Royale Theatre. Last year, the
play had the opportunity to be one more time on the stages of Broadway for
three months, and this year, it has been adapted to be launched as a made-forTV movie.
Despite its repercussion and importance to the African-American studies
I am conscious that, unfortunately, the play I am dealing with in this article is
not so widespread. It is well-known just among those concerned with the African-American studies. For this reason, I believe that it is important to present
to the reader at least an overview of it in order to make the comments presented in this paper clearer.
A Raisin in the Sun tells us the story of the Youngers, a family who lives
in Southside Chicago full of dreams and plans for the insurance they would
receive from their deceased father Mr. Younger. Each member of the family
has a different plan for the money, what is the cause of many struggles
throughout the play. Walter Lee, a black chauffeur, dreams of a better life. He
hopes to use his father's life insurance money to open a liquor store; Beneatha, his sister, wants to go to a medical school; their mother, Lena Younger,
rejects the liquor business, seeks to put her life as a domestic behind her and
provide the means to send her daughter, Beneatha to the medical school. Almost by the end of the play, Lena, also called Mamma — the one responsible
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for the family since her husband’s death — decides that the best option for the
money would be buying a house for the family, but she does so in a white
neighborhood, what leads the family to suffer strong prejudice even before
they move.
One of the most impressive scenes in the play is all about prejudice. Just
after the house was bought by the family, Mr. Linder, a representative of the
all-white neighborhood they were going to move to, goes to the house in
which they had been living so far and offers them money not to move. He kindly explains the family that they are not welcomed in that neighborhood because they are different, and they would feel as outsiders there. He explains:
I want you to believe me when I tell you that race prejudice simply doesn’t enter
into it. It is a matter of the people of Clybourne Park believing, rightly or wrongly,
as I say, that for the happiness of all concerned that our Negro families are happier when they live in their own communities (HANSBERRY, 1994, p. 118).

After all, the family decides to take the house refusing the payoff of the
white citizens', anticipating the uncompromising policies of the civil rights
movement of the 1960s. However, they move to their new house conscious of
what they might face in that place.
Mr. Lindner and Clybourne Park represent the white neighborhood in
Chicago which Hansberry and her family moved to when she was still a child.
And the kind of reception she depicts in the book is very similar to the one her
family had in that occasion. In this episode Hansberry is able to show the prejudice that the Other faces in the colonizer’s land and the attempt of the hard
colonial discourse in posing the different as inferior.
Nellie McKay points out that “the black female narrative traditions thus
evolved from the process of reinventing the self out of the specificities of each
black woman’s experiences” (McKAY, 1998, p. 100) and A Raisin in the Sun is
exactly that. It is a play based on the author’s own experiences showing the
cruel reality faced by that specific group at that time, and also inserting them
into history, showing something that would be never presented by the colonizer, and if so, surely from a different perspective.
After the short analyses and theoretical points raised in this paper it is
possible to understand that “to read women’s autobiographical texts is to attend to the historically and culturally specific discourses of identity through
which women become speaking subjects” (SMITH; WATSON, 1998, p. 22) and
here I propose that not only women, but subaltern groups in a more general
way. In their writings they question patterns, challenge the colonial discourse,
and struggle against the prejudice they face. To read this kind of literary proA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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duction is to reaffirm that they do have voice, and in a way, to hear to their
voices as well.
Concluding this paper I would like to agree with McKay’s words when
she states that “Black women’s stories need to be heard and accorded their
rightful place in the tradition” (McKAY, 1998, p. 105) and I would also like to
propose a rereading of this quotation considering ‘Black women’s stories’ as
‘minority groups stories’ in a more general sense. The Others’ stories need to
be heard and accorded their rightful place in the tradition, and we must be
conscious that being different is not a synonym of being inferior.
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“O OUTRO PÉ DA SEREIA”: IDENTIDADE E ALTERIDADE NO ENCONTRO ENTRE
CULTURAS
Rosilda Alves Bezerra1
Resumo: Analisar a identidade e o encontro entre culturas na obra de Mia Couto,
em O outro pé da sereia, é o objetivo desse artigo. As culturas são divididas em
duas expressões: uma que obedece a uma lógica mítica, primordial; e a outra
que é estrangeira e letrada. São as diferenças culturais que sobressaem no romance que inicia com o enterro de uma estrela em um descampado de um lugarejo na África chamado Antigamente. Em países novos, recém-saídos de longos e
violentos processos de emancipação, a literatura não poderia deixar de ser um
dos locais privilegiados para essa discussão e para a representação das tensões
entre a cultura do colonizador e dos povos colonizados.
Palavras-Chave: Mia Couto, Identidade, Alteridade, Cultura, Moçambique.
Abstract: The aim of this paper is to analyze aspects of identity and cross-cultural
tension in Mia Couto’s novel O Outro Pé da Sereia. There are two forms of cultural expression: one which obeys a mythical, primordial logic; one which is foreign and literate. These are the cultural differences highlighted in the novel,
which begins with the burial in an open field of an African town called Antigamente (Long Time Ago). In new nations, recently emerged from long and violent
processes of emancipation, literature is the ideal locus for this discussion and for
representing the tension between the culture of the colonizer and the colonized.
Key Words: Mia Couto, Identity, Alterity, Culture, Mozambique.
Eis a nossa sina: esquecer para ter passado, mentir para ter destino (O Barbeiro
de Vila Longe).

O aspecto cultural na obra de Mia Couto é um exemplo vivo de que “a
viagem não começa quando se percorrem as distâncias, mas quando se
atravessam as nossas fronteiras interiores”, como está escrito em O outro pé
da sereia (COUTO, 2006, p. 65). O tema principal do romance é o confronto
entre culturas. Uma que obedece a uma lógica mítica, primordial; e a outra
que é estrangeira e letrada. São as diferenças culturais que sobressaem no
romance que inicia com o enterro de uma estrela em um descampado de um
lugarejo na África chamado Antigamente.
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Para a necessidade de perceber quais as formas de se apreender a
literatura africana como existência ou não de uma “africanidade literária”,
poderíamos aceitar de bom grado o que Mia Couto afirma sobre essa
africanidade de existência e não existência: “a africanidade literária existe
porque há qualquer coisa que identifica um autor como sendo africano”. Ele
discorda dessa existência e insiste em afirmar que as identidades de cada ser
humano são mutáveis e “viajar pelas identidades é uma possibilidade de ser
feliz”. Mas admite que não escreveria o que escreve se não tivesse vivido a sua
vida em Moçambique. A narrativa traz à tona a dimensão sagrada da casa, da
terra, do rio, do tempo, traço que se repete em outros romances do autor.
A literatura africana de língua portuguesa contemporânea vem com uma
infinidade de autores, com mundos e imagens relacionados, em sua maioria, à
guerra, mas que não existem palavras apoéticas para descrever o horror. Não
que o horror deva ser descrito de modo poético, mas que a forma de perceber
a vida é diferente para que tem a morte tão presente.
De modo geral, nas literaturas contemporâneas de Angola e Moçambique, é inevitável a recorrência de um tema-chave, que norteia a produção
poética e a ficcional: a questão da identidade. Em países novos, recém-saídos
de longos e violentos processos de emancipação, a literatura não poderia deixar de ser um dos locais privilegiados para essa discussão e para a representação das tensões entre a cultura do colonizador e dos povos colonizados.
Nesse sentido, como enfatiza Eagleton (2005, p. 15),
se somos seres culturais, também somos parte da natureza que trabalhamos.
Com efeito, faz parte do que caracteriza a palavra “natureza” o lembrar-nos da
continuidade entre nós mesmos e nosso ambiente, assim como a palavra “cultura” serve para realçar a diferença.

Em O outro pé da sereia (2006) a história mostra a inciativa do casal
Mwadia Malunga e seu marido, o pastor Zero Madzero, na procura pelo
adivinho Lázaro Vivo, um homem que se convertera numa figura mítica, com
intuito de pedirem permissão para entrar na floresta e enterrar uma estrela.
Naturalmente, a esposa estranha o fato de seu marido pastor querer se
consultar com o adivinho, uma vez que sua igreja proibia as cerimônias
tradicionais. No entanto, Zero Madzero insiste no fato de que “a igreja proíbe,
mas, às vezes, a circunstância é maior que a situação” (COUTO, 2006, p. 21).
Quando sua mulher decide banhar-se nas águas do rio sagrado, apesar dos
protestos do marido, encontra a estátua de Nossa Senhora sem um pé, um
esqueleto e um baú com documentos antigos:
entre os verdes sombrios, figurava a estátua de uma mulher branca. Era uma
Nossa Senhora, mãos postas em centenária prece. As cores sobre a madeira
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tinham-se lavado, a madeira surgia, aqui e ali, espontânea e nua. O mais
estranho, porém, é que a Santa tinha apenas um pé. O outro havia sido
decepado... Ali se exibia as ossadas completas de pessoa humana. O pastor
recuou como se ao ganhar distância, lhe viesse mais entendimento. Desviou o
rosto: ao contemplar os ossos ele via o seu próprio esqueleto (COUTO, 2006, p.
38).

Esse episódio não deixa de ser o marco inicial de duas ousadas travessias
traçadas pelo sincretismo e pelos contextos históricos, políticos e sociais, que
marcaram Moçambique, desde a origem do colonialismo português até 2002.
A própria estátua de Nossa Senhora, viajando de Goa para África, transita da
religião dos céus para o sagrado das águas. O pastor Zero Madzero sugere a
mulher que leve até a Vila Longe a estátua de Nossa Senhora para a igreja.
Mwadia Malunga deseja isso também, temia por alguma punição. Primeiro,
porque acreditava que não devia tirar aqueles objetos da floresta; segundo,
porque o retorno à Vila Longe representava sonho e pesadelo. Possuía o
desejo de reencontrar os seus familiares, a mãe que sofrera com sua ausência,
e de regressar à velha casa de infância, com receio de que nada disso existisse
mais.
Mwadia irá se deparar com suas reminiscências e medos, distante das
consentidas impossibilidades de Antigamente, isto será o elo entre as duas
travessias, que se unem com a imagem da Virgem Maria, e a necessidade de
desvendar as sombras. Afinal, “quem parte treme, quem regressa teme”
(COUTO, 2006, p. 68).
Quando Mwadia desconfia que a canoa chegará sozinha quando ela precisar, o curandeiro Lázaro não perde a oportunidade de repreendê-la, realçando em tom de desagrado: “você ficou muito tempo lá no seminário, perdeu o
espírito das nossas coisas, nem parece uma africana” (COUTO, 2006, p. 46).
Mwadia envergonha-se da própria atitude e se desculpa por sua falta de crença. Na verdade, ela não se conhece mais e a distância de suas tradições possibilitou a relevância da credulidade. Enquanto isso, Zero Madzero explica ao
curandeiro Lázaro as estranhas ocorrências na floresta, junto ao rio
Mussenguezi. Lázaro, aturdido, indaga se o pastor mexeu nos ossos, uma vez
que pertencia ao missionário Silveira, e estavam na floresta há mais de quatrocentos anos.
Dessa forma, a Virgem Maria com o pé decepado se divide em dois tempos: na histórica incursão do jesuíta português D. Gonçalo da Silveira, que
trouxe a imagem benzida pelo papa para a sua introdução na corte do Império
de Monomotapa, em 1560, às margens do rio Zambeze e, em 2002, no retorno
de Mwadia à Vila Longe com a missão de introduzir a imagem num lugar sagrado, como podemos perceber na seguinte passagem:
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a estátua de Nossa Senhora, benzida pelo papa, é o símbolo maior desta peregrinação. Silveira jurou que a imagem sagrada só repousaria em terras da Mãe do
Ouro, na corte de Monomotapa. Mas a Santa quase ficava em Goa, aprisionada
nas lamacentas margens do rio Mandovi. No carregamento do barco, junto à Igreja de Nossa Senhora da Penha de França, a estátua escorregou dos braços do
padre Manuel Antunes e tombou no lodo. De imediato, o pântano começou a
engolir a imagem. Um escravo acorreu, lançando-se nas águas turvas. Com as
pernas enterradas na lama, o homem soergueu a Virgem Santíssima, evitando
que fosse tragada do lodoso chão dos trópicos. O servo negro abraçou a imagem
e banhou-se lentamente na água para lhe retirar o lodo (COUTO, 2006, p. 51-2).

As construções precisas do início de processo de colonização e da sociedade de Moçambique, em 2002, independente desde 1975, são reveladas nas
travessias. A relação entre os portugueses, os indianos e os negros são etnias
marcadas, como os rios que deságuam num oceano que, sem margens à vista,
é como uma nau à beira do abismo. Assim, o escravo lava a água do rio com a
Santa, é ela quem lava o rio inteiro. Por isso a água do rio é considerada santa.
Os acontecimentos dessa viagem que, em certa medida, espelham os
eventos contemporâneos, envolvem, ainda, o conflito pessoal do jovem sacerdote Manuel Antunes, que será seduzido pelos ritos e ritmos africanos, e a
relação de um escravo, Nimi Nsundi, que recupera a santa.
Em sua terra, a Santa chama-se Kianda, a deusa das águas. O escravo era
o ajudante de meirinho. Tinha sido capturado no reino do Congo e enviado
para Lisboa em troca de mercadorias que o Rei Afonso I mandara vir de Portugal. Nimi Nsundi tinha devoção à Santa, mas Gonçalo da Silveira desconfiava
que essa devoção ocultava algo maior.
Na chegada à Vila Longe, Mwadia, pela “escalada da noite”, como diz
seu padrasto, o indiano que sucedeu Edmundo Capitani, o primeiro pai de
Mwadia, o goês Rodrigues, se benzeu quando chegou perto da santa trazida
por sua enteada. Este agora se chamava Jesustino, sempre mudava de nome
nos aniversários, o argumento era que, assim, em “trânsito nominal”, acabaria
vivendo mais tempo, enganando ou fugindo da morte.
Constança, a mãe disforme e envelhecida, diz à filha que as doenças representam a sua única companhia, agora que as suas filhas se foram e o marido Jesustino transitara de “companheiro para companhia”. Quando Mwadia
descobre que sua Tia Luzmina se “ausentou” (no lar dos Rodrigues não se pronunciava a palavra morrer), ensaia um pranto, que é censurado pela mãe: “o
pranto convoca os espíritos da desgraça” (COUTO, 2006, p. 73).
A mãe explicara que a irmã de Jesustino reclamava que “Eva era indiana,
da casta brâmane, e que ela própria, Luzmina Rodrigues, era Nossa Senhora.
Estava ali, na recatada Vila Longe, à espera do Espírito Santo que deveria certamente ser um goês de casta elevada” (COUTO, 2006, p. 76).
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A loucura de Luzmina a levou para a morte: “Luzmina, de facto, falecera.
Todavia, em Vila Longe a morte não é exactamente um facto. A tia falecera
como é devido naquele lugar: sem nunca chegar a morrer. Quer dizer: a sua
alma fica acesa, brilhando entre sombras, suspiros e silêncios” (COUTO, 2006,
p. 77).
O padrasto estava ansioso com a chegada de um casal afro-americano
que vinham à Vila Longe para estudar antigas histórias de escravos. Jesustino
Rodrigues tinha os olhos claros, deslavados, quase azuis. Dizia que estava mudando de raça, estava cansado de ser “caneco” (goês). A chegada dos estrangeiros (afro-americanos) é aguardada com ansiedade, representa uma fonte de
renda para a desolada cidade entregue ao passado. Alguns resistem à chegada
dos estrangeiros, principalmente o barbeiro Casuarino, que suspeitava muito
de estrangeiros que saiam de suas terras.
O casal, que chegaria à cidade, representava uma Organização NãoGovernamental de apoio ao continente africano e trazia fundos para gastar em
campanhas de redução à pobreza em comunidades rurais na África. Dessa
forma, eles também precisavam forjar uma presença para garantirem a sobrevivência com contas superfaturadas para ONGs, que alimentam a pobreza e a
autocomiseração de povos rendidos à caridade.
A história da escravatura trará à tona problemas que os moradores preferiam não recordar, como o caso dos vanguni, plural de nguni, grupo étnico
proveniente do Norte da África do Sul e que, em meados do século XIX, invadiu
o território moçambicano. Os moradores queriam impedir Arcanjo Mistura de
falar com os americanos para que este não comentasse sobre a outra escravatura que havia entre os negros: “os afro-americanos querem saber só dos
brancos que nos levaram a nós para a América” (COUTO, 2006, p. 133).
O casal era formado por Benjamin Southman, um historiador afroamericano, em busca de suas perdidas raízes africanas. Sua esposa brasileira,
Rosie Southman, nasceu e viveu no Brasil, mas morava nos Estados Unidos há
quinze anos, onde casou e adquiriu nacionalidade norte-americana.
A preocupação do casal, ao chegar em Moçambique, era a de saber qual
a raça do piloto: “Seria negro aquele que conduzia o seu destino? Sem dar
conta, Benjamin fez o sinal-da-cruz” (COUTO, 2006, p. 138). Nessa passagem,
observamos o receio dos estrangeiros ao serem conduzidos por um piloto moçambicano negro e, no entanto, considerado inferior. A comissão de recepção
de Passagem, aldeia que durante o tempo colonial, se pensou em construir
uma passagem de nível, mas a linha férrea ficou pela intenção, era formada
pelo alfaiate Jesustino Rodrigues, a sua enteada Mwadia Malunga, o vizinho
Zeca Matambira e o barbeiro Arcanjo Mistura.
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As saudações ocorreram em inglês e português, apenas o barbeiro se
continha, reservado e afastado. Ele espreitava se os seus compatriotas estariam respeitando a “dignidade nacional”. Para os americanos, tudo era motivo
de interesse antropológico, pois se impressionavam com a destruição dos edifícios não somente pela guerra civil, mas também por outras guerras, conforme explicava Mwadia.
Arcanjo Mistura sentenciava: “Estas casas não foram destruídas. Estas
casas morreram”. Casuarino, temendo a fala de Arcanjo provocar alguma tensão, “desatou a dissertar sobre os amores e as casas, que o amor era uma casa,
aliás como lembravam as letras românticas da cantora Roberta Miranda”
(COUTO, 2006, p. 143).
A lucidez das falas do barbeiro Arcanjo Mistura, o filósofo da aldeia, obrigado a guardar seu idealismo revolucionário, contrapõe-se com a visão do
empresário Casuarino, com a passividade do negro Zeca Matambira, funcionário do desativado correio, que teve de abandonar a carreira de boxeador porque não conseguia bater em brancos ou mulatos, e com vida inerte do goês
Jesustino Rodrigues e a sua eterna busca de identidade. Nesse sentido, o goês
passava por processos inconscientes de identidade, o que indica os vários estágios de processos inconscientes, como enfatiza Hall (2003, p. 38):
a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos
inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela
permanece sempre incompleta, está sempre em “processo”, sempre sendo formada.

Os americanos se hospedaram na residência dos Rodrigues, familiares
de Mwadia Malunga. Esta percebeu que a visita dos estrangeiros em Vila Longe não era fruto do acaso: “Os americanos atravessavam os séculos e os mares
onde se esbatera a sua identidade. E ela viajava no território em que o tempo
nega converter-se em memória”. Esse é um processo que pode ser relacionado
à influência que essas comunidades periféricas estão sempre abertas às influências culturais ocidentais. Para Hall (2003, p. 79),
a idéia de que esses são lugares fechados – etnicamente puros, culturalmente
tradicionais e intocados pelas rupturas da modernidade – é uma fantasia ocidental sobre a “alteridade”: “uma fantasia colonial” sobre a periferia, mantida pelo
Ocidente, que tende a gostar de seus nativos apenas como “puros” e de seus lugares exóticos apenas como “intocados”.

Ao notar as fotografias dos ausentes na sala, a brasileira se concentra
“na fotografia desbotada de um casal de goeses, vestidos a rigor, em pose de
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gente abastada: ele, apoiado numa bengala; e ela, empunhando um guarda-sol
de linho branco” (COUTO, 2006, p. 145).
A brasileira fez um comentário a respeito de uma sombrinha tão grande,
aberta no salão. Mas Constança explicava que tal atitude servia para mostrar
que naquela altura eles não eram mais pretos. A palavra “preto” fez com que
Benjamin pedisse para que não usasse tal expressão, pois não era correto. Era
para usar a palavra “negro”. No entanto, para os moçambicanos, “negro” é
que era considerado um insulto. Esse parece ser um momento definidor dessa
questão, como afirma Hall (2003b, p. 72), “uma vez que “negro” – antes um
epíteto negativo – tornou-se um termo de identificação cultural positivo, podese falar de uma etnização de raça”.
A marcação da palavra está relacionada também ao que Bhabha (2003,
p. 73) explora na metáfora da visão de deslocamento da relação colonial,
a presença negra atravessa a narrativa representativa do conceito de pessoa ocidental: seu passado amarrado a traiçoeiros estereótipos de primitivismo e degeneração não produzirá uma história de progresso civil, um espaço para o Socius;
seu presente, desmembrado e deslocado, não conterá a imagem de identidade
que é questionada na dialética mente/corpo e resolvida na epistemologia da aparência e realidade. Os olhos do homem branco destroçam o corpo do homem
negro e nesse ato de violência espistemológica seu próprio quadro de referência
é transgredido, seu campo de visão perturbado.

Benjamin explanava sobre seus métodos de abordagem relacionado ao
trabalho que desenvolvia, principalmente retornava ao passado colonial, à
escravatura. “Era esse estigma que explicava a condição de miséria do continente” (COUTO, 2006, p. 147). O americano pretendia fazer entrevistas com a
população, o que ele chamou de “entrevista estruturada”. No início pediu desculpas por tomar o tempo dos moradores de Vila Longe.
O primeiro, o empresário Casuarino, homem “palavroso”, porém sem
dotes de eloqüência, explicava o seguinte para o americano: “Para nós, africanos, o Tempo é todo nosso. O branco tem o relógio, nós temos o Tempo”
(COUTO, 2006, p. 148). Benjamin queria saber se ainda existiam memórias de
escravatura naquele lugar. Zeca Matambira respondia que todos sofreram
muito com os vanguni (traficantes de escravos).
Benjamin assustou-se quando descobriu que esse grupo se tratava de
negros que vieram do Sul e escravizaram, capturaram, venderam e mataram as
pessoas daquele lugar. Casuarino, o empresário, não concordou com o depoimento de Matambira porque era necessário afirmar aquilo que os afroamericanos queriam ouvir: a escravidão realizada pelos portugueses. Benjamin
precisava de uma experiência autenticamente africana, e por essa razão resolA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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veram levá-lo até ao curandeiro Lázaro Vivo, que o americano pensara tratar
de um vanguni.
Rosie, a brasileira, solicitou a Constança Malunga, mãe de Mwadia, permissão para entrevistá-la. A idéia era saber de suas memórias. A conversa se
deu no luande (pátio), com a presença da filha. Rosie era psicóloga e havia
recolhido durante anos, relatos de negros encarcerados, verdadeiros testemunhos do inferno: “a prisão é um lugar onde se dorme muito e o sonho substitui
o viver. É a única coisa que o sistema não pode encarcerar: os sonhos”
(COUTO, 2006, p. 169). Rosie acreditava que havia ligações misteriosas entre
as duas margens do Atlântico, sobretudo, nos mitos religiosos. Ela registrava as
representações mentais de negros na América e pretendia realizar uma comparação com o imaginário africano. Constança surpreendeu Rosie com o depoimento revelador de que nunca tivera filhos, em um desabafo concernente à
solidão: “Vocês é que me tiveram a mim, me sugaram não só os peitos, mas
chuparam-me o alento de viver”.
A vida miserável de mulher pobre era a sentença da alma feminina africana: “Nela, e só nela, pesaram os vivos, pesaram os falecidos. Esse é o destino
da mulher pobre: ser a última a deitar-se e não dormir com medo de não ser a
primeira a despertar” (2006, p. 171). Para Constança, era muito bom sonhar
com África, de longe, ao dirigir-se à estrangeira sentenciou: “Você, minha irmã,
não agüentaria viver aqui...” (2006, p. 177).
Em relação à vida amorosa, Constança não teve receio de dizer que a única coisa que lamentava era ter se tornado demasiado esposa para ser mulher, e agora que estava no fim da vida, podia confessar que as vezes que fez
amor com maior paixão foi com mulheres (p. 178). Mwadia ficou aterrada com
a confissão da mãe, que argumentava: “Vila Longe era uma terra de homens
ausentes. Saíam dali adolescentes, sem idade para serem homens. Regressavam doentes, demasiado tarde para serem maridos. Por fim, tornavam-se pais
quando as esposas ficavam viúvas” (p. 178).
O americano desejava entrevistar o barbeiro Arcanjo, que resistia, apesar do apelo do empresário Casuarino, insistente em afirmar que os americanos eram seus irmãos. Porém, o barbeiro não acreditava naquelas pessoas que
até tinham medo da palavra preto. Tal afirmação faz-nos lembrar do pensamento de Foucault (2004, p. 55), que diz respeito ao significado das coisas.
Para ele, “os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à
língua e ao ato da fala. É esse mais que é preciso fazer aparecer e que é preciso
descrever”.
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A comunidade reuniu-se para forjar uma memória sobre a escravidão,
pois pretendia vender uma grande história aos americanos, já relegada ao esquecimento (é necessário esquecer para sobreviver). Benjamin conseguiu entrevistar Arcanjo, apesar deste afirmar que se irritava com o discurso da afirmação dos negros,
Arcanjo Mistura permanecia inflexível. Ele vivera o colonialismo e aprendera que
os portugueses mais pobres eram, afinal, os mais racistas. O mesmo estava sucedendo nos EUA: aqueles pretos que tiveram sucesso converter-se-ão nos mais
fervorosos defensores do mesmo sistema que, antes, os discriminou (p. 185).

Para Arcanjo, as pessoas daquele lugar deveriam lutar para deixarem de
ser pretos, para serem simplesmente pessoas. Assim, acreditava que para muitos brancos era impossível deixar de ter raça, porque há muito que eles aprenderam a gostar de ser brancos. Ele fazia reflexões sobre a questão de raça e
tinha uma opinião fechada: “se ele puxara o tema foi porque o americano exibia a raça como uma doença para que o mundo sentisse comiseração. E usava
a cor da pele como empréstimo de identidade” (p. 190).
Benjamin era historiador e caçador de passados, como gostava de se identificar. No momento de reza de Mwadia, ele percebeu a imagem da santa
que se assemelhava a Mama Wati, uma sereia batizada pelos negros da costa
atlântica. Benjamin falava dessa sereia que os africanos fantasiaram a partir da
imagem de Nossa Senhora: “Essa sereia viajara com os escravos e ajudara-os a
sonhar e a suportar as sevícias da servidão. Essa sereia deixara de ter chão,
depois de não mais ter mar. O canto que embriagara os navegantes já há muito que havia emudecido” (p. 193).
O depoimento de Benjamin era uma prova de que ele procurava encontrar uma África que sempre sonhou. Há, nesse aspecto, o tratamento irônico
no desejo patético do afro-americano querer ser africano e as discussões sobre
a globalização e a “legitimidade” da inevitável “mulatização dos povos”. Dessa
forma, esta questão se coaduna ao pensamento de Sidekun (2003, p. 250),
quando destaca que a “Filosofia Intercultural cria um paradigma interpretativo
novo, que opera pela interpretação do próprio e do outro, como resultado da
interpelação comum, mútua, em que a voz de cada um e percebida e reconhecida em sua alteridade”.
Apesar da curiosidade sobre a origem da santa com o pé decepado,
Mwadia não sabia inventar uma mentira. Assim, Benjamin explicava que devia
ter caído de alguma proa, pois era usual ornamentarem com figuras religiosas
os barcos que transportavam os escravos: “Era um modo de santificar o crime,
mas também uma maneira de se acrescentar um valor simbólico à viagem.
Uma nau já não era apenas uma embarcação. Era um altar flutuante” (p. 193).
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A aldeia chamada Vila Longe atravessava os territórios do sonho, para além
das fronteiras da geografia da vida. A chegada dos estrangeiros em Vila Longe
renovara o combate contra os próprios moradores em relação ao reconhecimento de sua própria identidade. É a noção de sujeito sociológico, como define Hall (2003a, p. 11),
a identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade. O sujeito tem um
núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é formado e modificado
num diálogo contínuo com os mundos culturais “exteriores” e as identidades que
esses mundos oferecem.

Zeca Matambira preferia ser conhecido como um simples funcionário
dos correios, a uma figura lendária do pugilismo do então chamado “ultramar”.
À noite cumpria um ritual noturno de reconhecer nos fios de cabelo sua negritude. Neste processo, Zeca desenvolve o que Hall (2003a, p. 13) coloca como
sujeito adequado à estrutura: “A identidade costura o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis”.
Era no pente, como num espelho, que ele contemplava a sua raça. Tempos sem
fim, estudava cada fio de cabelo que ficava prisioneiro nos dentes do pente. Tocava neles para os sentir crespos, enroscados como gavinhas de trepadeira. Aqueles fiozinhos, tão singelos, o empurravam para uma certeza: ele era um preto, tão irreversivelmente negro como todos os de Vila Longe. Depois lavava o
pente como se a si mesmo se lavasse. Como se o cabelo fosse uma sujidade na
alma, a irrefutável prova de um crime, sem perfeição (p. 213).

Apesar das vitórias, ele confrontou Julito Menha-Menha, um mulato famoso no mundo do boxe. Matambira não passou do primeiro assalto. Depois
de vários combates, que vencera com facilidade, sua sorte mudou quando
lutou contra Mário Futseka, um branco que saíra da criminalidade para entrar
no pugilismo. O combate demorou segundos e Zeca fora completamente derrotado.
As pessoas não entenderam o que ocorreu, mas Matambira teve uma
grave certeza: “ele só era capaz de bater num negro, num homem de igual
raça. A sua cabeça tinha sido ensinada a não se defender de um branco. Nem
de um mulato” (p. 219). O que ocorre, nesse sentido, é que Hall (2003a, p. 9)
destaca em termos de descentração do sujeito. Para ele,
esta perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento — descentração do
indivíduo tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos —
constitui uma “crise de identidade” para o indivíduo.
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De uma certa forma, era também o que ocorria com os outros moradores e até com os estrangeiros. Mwadia Malunga fora “possuída por espíritos”,
durante uma entrevista com os estrangeiros. Aqui, misturam-se vivos e mortos, passado e presente, história oficial e crenças locais, símbolos cristãos e
ritos africanos, sonho e memória. O casal viu naquela apresentação uma autêntica África.
Nas seguintes noites Mwadia voltou a ser “visitada pelos Muzimos” (espíritos dos antepassados familiares). Em suas sessões, ela aperfeiçoava as visões, focando lembranças. Benjamin estava em êxtase, porque tudo que Mwadia revelava correspondia à realidade histórica. A mãe, assustada com as
diversas semelhanças das histórias, soube mais tarde que a filha lia os velhos
documentos de D. Gonçalo da Silveira, durante o dia: e, à noite, visitava o
quarto dos americanos para espreitar os papéis do casal.
Para Mwadia, “o livro era uma canoa. Esse era o barco que lhe faltava
em Antigamente. Tivesse livros e ela faria a travessia para o outro lado do
mundo, para o outro lado de si mesma” (p. 238). Mwadia lia trechos sobre a
história de Vila Longe, de relatórios de contas da administração colonial à correspondência oficial e anotações de viagens. A palavra - tanto da tradição oral
quanto do livro, do documento escrito - é o lugar da construção da identidade,
pois é onde se preserva a memória. Afinal, é imperativo, no processo de formação e consolidação da identidade, o questionamento do que deve ou não
ser lembrado. A leitura passou a ser feita para a mãe que fez daqueles momentos um alívio da solidão: “o problema da solidão é que não temos ninguém a
quem mentir” (p. 239), dizia ela.
As visitas ao sótão tornavam Dona Constança mais feliz, isto fazia parecer que estava viva novamente. Estado que foi interditado pelo marido, Jesustino Rodrigues, “o alfaiate sem alfaiataria, marido sem filhos, indiano sem Índia” (p. 240), que a proibira de visitar o sótão. Segundo ele, Constança teria
esquecido as tarefas domésticas, tudo estava jogado às traças. Mas para a
estranheza de Mwadia, a mãe ficou feliz com a proibição do marido, finalmente Justino a proibira de alguma coisa. No entanto, Constança continuou escutando e inventando fantasias. Mwadia encenava e a mãe fazia às vezes dos
afro-americanos.
As contradições, que a comunidade de Vila Longe traziam em sua própria constituição, concretizavam-se na captura e na venda de escravos. A postura colonizadora da Igreja, as matanças e imposições coercivas dos portugueses e dos negros nativos da própria terra são retomadas pela memória e
através dos escritos. O padre Gonçalo, por exemplo, espantou-se com a declaração de um escravo de que seu pai, chefe de uma aldeia, tinha também esA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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cravos. A prática de aprisionar povos inimigos com o intuito de comercializá-los
era bastante comum. O escravo Xilundo fora vendido pelo próprio pai Baba
Inhamoyo, proprietário e negociantes de escravos,
Xilundo explicou-se: ele era escravo, mas a sua família era proprietária de escravos. Viviam disso: da captura e da venda dos escravos. O pai enviara-o para Goa,
na condição de servo, como punição de graves desobediências. O projecto do pai
era simples: preparar o filho para herdar o negócio da venda de pessoas. No processo de ser escravo ele aprenderia a escravizar os outros (COUTO, 2006, p. 258).

As alienações e os esquecimentos são lidos nas palavras, que secaram
em Zero Madzero ou na canoa libertada da margem do tempo no rio ou no
delírio de Mwadia. Mais uma vez ela entrava em transe, de olhos fechados,
apontava em direção ao afro-americano e clamava que Benjamin era mulato.
O ar ofendido do afro-americano fez com que Casuarino interviesse em favor
do estrangeiro, argumentando que, desde Caim, somos todos mulatos.
Mwadia acrescentava que o último parente da África de Benjamin era
Nimi Nsundi. No entanto, Dia Kumari, que tivera um filho com Nimi Nsundi,
fora à América. Ela teria sido escrava de uma fidalga chamada Filipa Caiado,
que depois de morta, Dia Kumari resolveu seguir para o Brasil. O barco que
viajava naufragou e ela foi negociada, comprada por um fazendeiro que a conduziu nas plantações na Virgínia. Mwadia relatava a Benjamin a história de sua
diáspora familiar. Essa era a reflexão da história que corria como um rio rumo
aos oceanos, revertendo na necessidade de reconstruir os pés que representam à realidade das sociedades.
A preocupação maior do empresário Casuarino era de que a estadia dos
afro-americanos trouxesse mais aflições que proveitos. Para isso recorreu a
uma visita a Lázaro Vivo. Pediu a Singério que fosse antes, preparar terreno,
para que pudesse levar o norte-americano em uma excursão pela África mais
profunda: “Tudo selvagem, nada de modernices” (p. 270). Com a chegada de
Benjamin, Lázaro Vivo cumpria o exótico quadro; Com as perguntas de Benjamin, o curandeiro dissertava sobre a guerra:
A guerra, disse o adivinho, é uma serpente que matamos sem pisar a cabeça. Um
pequeno descuido e eis que ela ressurge no escondido do capinzal. Desta volta,
porém, para nos envenenar a cobra já nem precisa morder. Basta despertar lembrança dos venenos que nos correm nas veias (COUTO, 2006, p. 272).

Lázaro Vivo indagou sobre o paradeiro da Santa levada por Mwadia, se
já possuía um lugar firme para ficar e aproveitou a ocasião para contar a história de batismo de Mwadia. No momento em que submergiu, a pequena Mwadia começou a entrar em delírio, possuída por um espírito todo-poderoso.
Agora Benjamin entendia os poderes de Mwadia. Esse era o interesse do ame182
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ricano: ser batizado por Lázaro Vivo. Segundo o adivinho, Benjamin não era
feliz porque o nome não lhe assentava bem, ele era um akayendi (uma pessoa
sem tribo própria e que espera adotar um nome). No entanto, ele não tinha
mais idade de se batizar, de realizar um magoneko (festa de mudança de nome, ao chegar à puberdade).
Benjamin precisava de depoimentos de africanos autênticos e Jesustino
não se encaixava no perfil de entrevistado por causa da ligação de sua família
ao tráfico de escravos. O goês sabia das suas origens, ele descendia de comerciantes de escravos, mas achava que não tinha de pagar por isso. Sentia trauma por ter causado a morte da mãe que faleceu no seu parto. Vida e morte se
entrelaçaram na chegada de Jesustino. Para ele, a Índia não mais existia e queria esquecer-se indiano. Quando Singério dava-lhe as boas vindas em língua da
Índia era insuportável escutar tão estranho idioma, pois lembrava o distanciamento existente entre ele e o pai: “Quando isso sucedia, o velho Agnelo se
evaporava num outro mundo, para além de um cortinado translúcido” (p. 282).
Benjamin seria batizado e seu novo nome Dere Makanderi era a prova
de que voltava às suas origens, de que já não era mais um afro-americano.
Agora, que tinha um nome, pouco lhe interessava pertencer a uma “identidade
maior”. O novo homem avisara que partiria por algum tempo. Sua ausência
provocou insatisfação na cidade, principalmente de quem necessitava da renda que o estrangeiro proporcionava, como o empresário Casuarino.
Para Rosie, a ausência do companheiro não lhe causara surpresa, ele
queria solver-se em lugar que era somente dele, precisava desse espaço de
redenção: "sabia, desde o início, que a peregrinação à África iria degenerar em
drama. Desde sempre, ela estranhara a obsessão do marido pelo retorno ao
continente dos seus antepassados. Quem pode apostar tanto o presente num
passado tão longínquo?” (p. 293). Zeca Matambira procurava consolar Rosie,
afirmando que Benjamin teria que procurar a África na América, ou dentro
dele mesmo. Mas Zeca não fazia idéia de quanto era difícil existir num mundo
que exigia que se tivesse a raça certa e a acertada riqueza. Nesse momento,
Rosie se percebia brasileira, agora mais do que nunca. Tal afirmação tem relação direta com o pensamento de Silva (2000, p. 75-6),
quando digo “sou brasileiro” parece que estou fazendo referência a uma identidade que se esgota em si mesma. “Sou brasileiro” — ponto. Entretanto, eu só
preciso fazer essa afirmação porque existem outros seres humanos que não são
brasileiros. Em um mundo imaginário totalmente homogêneo, no qual todas as
pessoas partilhassem a mesma identidade, as afirmações de identidade não fariam sentido. De certa forma, é exatamente isto que ocorre com nossa identidade
de “humanos”. É apenas em circunstâncias muito raras que precisamos afirmar
que “somos humanos”.
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Zeca Matambira confessava a Rosie que também sofrera discriminação
por ser negro, ele nunca tinha sido capaz de superar o seu constrangimento, “e
recordou o creme para aclarar a pele, os produtos para desencrespar o cabelo,
a ocultação da sua origem humilde. Sim, a sua existência tinha sido um permanente e nunca alcançado disfarce” (p. 294).
O homem que sentia vergonha de sua negritude agora estava ao lado de
uma mulher que lhe acariciava o cabelo crespo, mesmo se desviando com a
agilidade de um boxer: “Não, o cabelo, não” (p. 297), porém, as mãos de Rosie
avançaram sobre ele, envolvendo-lhe a testa e descendo pelos ombros. Ao
lado do pugilista, Rosie declarava: “Eu só quero chorar, deixe-me chorar. Chorar junto pode ser melhor do que fazer amor...” (p. 298).
A imagem de Nossa Senhora, ou Nzuzu, ou Kianda, deslizava nos cursos
das travessias. Mwadia procurava a igreja para fazer dela a morada da santa. O
barbeiro lembrava que ela nunca encontraria uma morada, pois apesar de
existir igreja, o que faltava era a crença. Os pés da santa representavam Mwadia, eles unem e sustentam a travessia dos sonhos e histórias. Ela precisava
deixar que a Santa a conduzisse a si e atendeu ao pedido do barbeiro que pediu para que a Santa dormisse com ele uma noite e que Mwadia partisse o
quanto antes de Vila Longe.
Existem crenças que não precisam de alicerces em solo firme, são como
água, ar, vento e se equilibram no ventre das palavras e dos silêncios. Mwadia
descobriu que a mãe não tinha engordado e era infeliz por causa de sua ausência e sim para agüentar os constantes espancamentos do marido: “Com mais
carne, as pancadas doíam menos” (p. 322), revelava o segredo, Zeca Matambira. A mãe explicava que fazia aquilo para proteger o seu marido, o padrasto
Jesustino Rodrigues: “O soco dói mais a quem bate do que a quem é batido.
Sobretudo, se o agredido não é bem enchido. Foi então que Constança se empenhou em ganhar volume. Para que Justino não se magoasse quando a agredia” (p. 323). Ou melhor, para que o marido não sentisse as dores do reumatismo, que lhe aplacavam o corpo quando batia em alguém magro.
A brasileira emocionou-se com a revelação de Constança e consolou a
anfitriã. Constança agradeceu o carinho e indagou se Rosie ficaria mais tempo
em Vila Longe. A brasileira resolveu voltar para o Brasil: “Esta viagem me fez
entender quem sou, de onde eu sou...” (p. 323). Rosie explicava que o dinheiro
trazido pelo casal era de uma associação religiosa afro-americana, a Save África
Fund.
Benjamin vivia de esquemas. Era assim que ele ganhava a vida. Confessou que Benjamin e Zeca Matambira eram cúmplices desde o início. Casuarino,
o empresário, que se achava esperto, era o mais enganado, porém era o finan184
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ciador americano que se empenhava na salvação dos irmãos africanos. O que
era verdadeiro em Benjamin era o fato dele realmente ser historiador, a paixão
pela África e a procura de seu passado africano. Por fim, Benjamin estaria no
Zimbabwe. As mulheres se despediram.
Mwadia informou que estava de partida para Antigamente, precisava
voltar para Zero Madzero. A mãe lembrou a filha que Zero fora morto há muito
tempo, e quando ela soube da notícia, enlouqueceu e fugiu para o lugar, além
das montanhas, onde viveu com os burros e os cabritos. Mwadia queria saber
quem afinal assassinou seu marido. A mãe respondeu que o assassino era seu
padrasto, Jesustino Rodrigues, e explicava:
o assassínio, pensamos, nasce da torpeza da alma. Mas não: a vontade de matar
nasce das miudezas do dia-a-dia, desse amarelecer sem história em que se convertem as nossas vidas. Não são os grandes traumas que fabricam as grandes
maldades. São, sim, as miúdas arrelias do quotidiano, esse silencioso pilão que
vai esmoendo a esperança, grão a grão (p. 327-8).

As estrelas, quando expostas ao mundo, trazem à tona o brilho das pequenas estrelas que precisam de um firmamento próprio para crescerem e
iluminarem as realidades. A realidade de Mwadia era de que o marido comporia a parede dos ausentes. Mwadia fazia a viagem do regresso. No fim desta
viagem, a mulher reúne os restos do seu passado e enterra definitivamente os
seus mortos: “A viagem termina quando encerramos as nossas fronteiras interiores. Regressamos a nós mesmos, não a um lugar” (p. 329). Este é um livro de
viagens dentro da história de cada personagem. Para recuperar as memórias
perdidas, é preciso viajar até ao interior de nós próprios, ao passado, à nossa
própria história.
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REPRESENTAÇÃO DE UMA CULTURA MARGINAL EM “SOMBRAS”, DE SÉRGIO
SANT’ANNA
Acácio Luiz Santos1
Resumo: Este artigo investiga a representação de uma cultura marginal em
“Sombras”, de Sérgio Sant’Anna, enfatizando o fracasso ético, o eto discursivo e
os modos e aspectos narrativos.
Palavras-Chave: Sérgio Sant’Anna, Literatura pós-moderna, Eto discursivo, Modos e aspectos narrativos.
Abstract: This article investigates the representation of a marginal culture in
Sérgio Sant’Anna’s story “Sombras”, emphasizing ethical failure, the discursive
ethos, and narrative moods and aspects.
Key Words: Sérgio Sant’Anna, Postmodern literature, Discursive ethos, Narrative
moods and aspects.

INTRODUÇÃO
O objetivo do presente artigo é uma leitura do conto “Sombras”, de Sérgio Sant’Anna, publicado originalmente no volume de contos Notas de Manfredo Rangel, repórter (a respeito de Kramer), em 1973. Mais especificamente,
pretendo destacar a representação de uma cultura marginal no conto, enfatizando os problemas éticos decorrentes. Antes de proceder à leitura, no entanto, torna-se necessário que se estabeleçam algumas definições preliminares.
Inicialmente, é importante considerar o conceito de cultura marginal. Entendo
para a presente exposição “cultura” como “o conjunto dos modos de vida de
um grupo humano determinado, sem referência ao sistema de valores para os
quais estão orientados esses modos de vida” (ABBAGNANO, 2000, p. 229). A
cultura, neste sentido, como modo, distingue-se de civilização enquanto organismo, e de sociedade enquanto sistema. Desta forma, nada impede que uma
dada civilização, com seus vários sistemas, possua uma pluralidade de grupos,
possuidores de vários modos de vida. Ocorre somente que, entre estes vários
modos de vida (ou, propriamente, culturas), alguns (poucos) orientam de modo especial as significações gerais da civilização em que se inserem, formando
um paradigma civilizacional, sempre dinâmico e sujeito a mudanças no decorrer da história. Por sua vez, a cultura, historicamente considerada, envolve
sempre uma problemática decorrente de sua identidade ou afastamento em
relação aos sustentáculos significativos da civilização em que ela se insere (ou
civilização inserente). No caso particular da contemporaneidade, o problema
1
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fundamental de suas culturas “é sempre o mesmo: conciliar as exigências da
especialização (inseparáveis do desenvolvimento maduro das atividades culturais) com a exigência de formação humana, total ou, pelo menos, suficientemente equilibrada” (ABBAGNANO, 2000, p. 227). Por conseguinte, entendo
“cultura marginal”, neste trabalho, como cultura “diferente dos” ou “oposta
aos” paradigmas dominantes da civilização. No caso do conto em questão,
centrado em torno de um personagem periférico ao modo de vida sócio-éticoeconômico paradigmático, a narrativa representará também a falência de seu
ser como pessoa ética. Torna-se importante, aqui, relembrar o conceito fundamental de “etica” como “ciência da conduta”, considerada “como ciência do
fim para o qual a conduta dos homens deve ser orientada e dos meios para
atingir tal fim, deduzindo tanto o fim quanto os meios da natureza do homem”
(ABBAGNANO, 2000, p. 380), em que o fim é identificado a um bem. A obtenção deste bem, na relação de intersubjetividade, conduz o eto (ou ethos) discursivo do sujeito, sendo este eto marcado por um conjunto de princípios mínimos. Inicialmente, ele “é uma noção discursiva, ele se constrói através do
discurso, não é uma “imagem” do locutor exterior a sua fala”. Em segundo
lugar, ele “é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o
outro”. E, em terceiro lugar, ele “é uma noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um comportamento socialmente avaliado, que não pode ser
apreendido fora de uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada conjuntura sócio-histórica” (MAINGUENEAU, 2008, p.
17). Na narrativa, por sua vez, a representação do eto discursivo está relacionada visceralmente às estruturas que asseguram o funcionamento semiótico
narrativo, e que, conforme o modelo greimasiano, podem ser modais e aspectuais. Quanto às primeiras, elas se compartimentam conforme as qualidades
atribuídas aos actantes ou conforme o resultado de suas ações. Destarte, as
“modalidades do “querer” e do “dever” pertencem ao nível virtual dos valores,
as modalidades do “poder” e do “saber” pertencem ao nível da atualidade, e
as modalidades do “fazer” e do “ser” pertencem ao nível da realização”
(NÖTH, 2005, p. 161). Quanto às estruturas aspectuais, elas “descrevem continuidades, descontinuidades, estabilidades e instabilidades na representação
narrativa dos eventos” (NÖTH, 2005, p. 162). A narrativa, no entanto, representa uma encenação de informação, que prevê a necessidade intrínseca de
um sujeito informante. Este, por seu turno, diante dos componentes da situação de comunicação, “pode jogar com tais componentes, combiná-los de uma
maneira particular e apresentá-los de diversas formas” (CHARAUDEAU, 2007,
p. 129). Quanto às dimensões que significam o personagem, configurando a
lógica do discurso, elas relacionam-se a três noções: “(1) a transformação su188
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jeita a um programa de ação; (2) o acontecimento que afeta passionalmente a
posição da instância de discurso; e (3) a apreensão e a descoberta da mudança,
consideradas como fonte de conhecimento” (FONTANILLE, 2007, p. 189). Desta
forma, a narrativa constrói a verossimilhança a partir da tridimensionalidade
representada. Munido de tais definições, chega entretanto o momento de
proceder à leitura proposta de “Sombras”.
UMA CULTURA MARGINAL REPRESENTADA
O conto “Sombras”, de Sérgio Sant’Anna, inicia-se com a escalada do
personagem central, um morador de morro, rumo a casa:
O homem vinha subindo o morro, quando já estava quase anoitecendo. As luzes
se acendiam, aos poucos. As luzes estavam mais fracas hoje. Um defeito habitual
na eletricidade lá em cima. Mas hoje as luzes da cidade inteira estavam mais fracas. O homem parava para tomar fôlego e olhava a cidade lá embaixo. As luzes
enfraquecidas da cidade. O homem morava numa das casas mais altas: do outro
lado era o precipício (SANT’ANNA, 1977, p. 59).

A partir do trecho acima, é possível observar o trabalho metonímico e a
economia da narrativa: a simples referência espacial produz uma informação
indicadora da condição social inferior do personagem, desde que remetida ao
contexto sócio-cultural (especialmente no Rio de Janeiro, onde a ocupação e,
depois, a invasão sistemática de morros, alguns extremamente íngremes, vem
ocorrendo há décadas). Portanto, a significação do texto prevê uma relação
com um contexto extrínseco à narrativa, o que indica, semioticamente, a construção de um signo sobreposto, do texto narrativo e do texto como referência
a uma realidade socialmente vivenciada, participante ativo, portanto, da semiosfera em que se insere. No âmbito mais restrito, o do texto, o personagem
mora em um local de difícil acesso, que o leva a parar “para tomar fôlego”;
além disso, sua casa, além de situar-se num ponto bem alto do morro, fica à
beira do precipício, indicando uma moradia não escolhida por livre vontade,
mas por carência. O plano espacial do homem, pois, caracteriza-se como desconfortável e perigoso, anunciando uma ameça potencial à afirmação do ser.
Esta ameaça, no plano actancial, é de resto confirmada no parágrafo seguinte:
O homem vinha subindo e observando bem o caminho, para não tropeçar. Porque estava ficando escuro. Mas o homem via umas pedras no chão e chutava as
menores, com raiva. O homem tinha raiva de subir aquilo tudo e estava cansado.
Ele chutava as pedrinhas, suando (SANT’ANNA, 1977, p. 59).

A primeira ação representada referente a um acontecimento que afeta
passionalmente o personagem significa, portanto, raiva, que o homem descompensa chutando pedrinhas com força. Conforme o que foi dito na introduA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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ção sobre a definição de ética, esta é uma ciência da conduta em vista de um
fim identificado a um bem. A conduta descompensatória do personagem, no
entanto, ao visar às pedras como fim de emergência, denota uma visão de
bem último lacunar. Em outras palavras, o personagem abdica de procurar um
bem, o que provoca, em conseqüência, uma ruptura na referência temporal:
em vez de significar seu presente por meio de uma rememoração das experiências do passado e conseqüente escolha de valores (e, portanto do[s] bem[ns] desejável[-is]), que orientarão sua conduta futura, o homem sem escolha
de um bem como fim de sua conduta reprojeta sua frustração experiencial ao
sabor das circunstâncias fortuitas, como no caso das pedrinhas, para descompensar o peso do não-ser (no caso, chutando as pedrinhas com raiva). Mais
adiante, outros elementos econômicos da narrativa reforçarão e ampliarão
este fracasso anunciado, como o encontro com um vizinho:
Na metade do percurso, ele encontrou outro homem descendo: um preto. Ele
disse “oi” para o preto, seu conhecido. O preto vinha descendo e carregava uma
caixa alongada, negra e de formato estranho. Contendo, provavelmente, um instrumento musical. O preto era músico e com certeza ia trabalhar, enquanto o outro homem já vinha voltando. Cansado e com raiva. O preto respondeu “oi” e
continuou seu caminho, para baixo (SANT’ANNA, 1977, p. 59).

Já no primeiro período, aparece uma forma de endereçamento discriminatória de cor, resultante do encontro com o vizinho “preto”. Na narrativa,
este endereçamento remete a uma alteridade cultural longínqua, que demarca
o “preto”, assim como o “índio”, como figuras raciais distintas das dos agentes
sociais dominantes na formação da sociedade brasileira, indicando a noção
ainda vigente de alteridade no tocante a figuras raciais distintas das do “branco” inclusive em grupos marginais ou periféricos, mesmo que tal noção não
implique necessariamente racismo. Na economia narrativa, o encontro serve
para indicar que o protagonista é “branco” ou, ao menos, de pele “clara”, num
sinal de que a condição social inferior não é exclusiva de uma ou outra raça,
miscigenada ou não. Além disso, a narrativa enfatiza a insatisfação irracional
do personagem, requalificando-o como “cansado e com raiva”. Estilisticamente, esta requalificação serve como reforço e gradação, representando, por
persistência ou insistência, o terrível impacto do bem lacunar sobre o ser do
homem devido à ausência de fim para sua conduta. Outros elementos na narrativa que reforçarão seu fracasso triplo — nas três dimensões de referência, a
espacial, a actancial e a temporal — surgem mais adiante no caminho do homem:
O homem subiu mais um pouco e logo avistou sua casa. Um barracão, um pouco
melhorado. Com uma luz acesa e fraca lá dentro. A casa parecia uma caixa retan-
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gular, assim quase de noite. O homem apressou o passo, querendo chegar depressa.
Mas ele começou a ver, à margem do caminho, uns quatro ou cinco urubus devorando o cadáver de um cachorro. O homem viu e disfarçou, para que os urubus não percebessem que ele vira. O cachorro fedia e o homem pensou isto: “o
cachorro está fedendo pra cachorro”. O homem riu do próprio pensamento e
não tampou o nariz. Não existiam cheiros bons ou maus, apenas cheiros. O homem estava acostumado àqueles cheiros. Ele continuou olhando em frente, mas
sabendo que os urubus levantaram a cabeça, desconfiados (SANT’ANNA, 1977, p.
60).

O trecho citado inicia com uma variada semântica da residência que, em
seu conjunto, reforça, especificando com mais detalhes, o fracasso espacial.
Sua “casa” é, em verdade, um “barraco” (inferior), que, embora um pouco
“melhorado” (dentro do possível permitido pela finitude presente), é “pequeno” (novamente inferior), lembrando, na penumbra, uma “caixa retangular”
(sem ornamento). A dimensão actancial será também reiterada, graças ao episódio do cachorro morto e os urubus, que viabiliza a insensibilidade sensorial
(habituado “àqueles cheiros”, não tapa o nariz diante do cachorro morto),
lingüística (“o cachorro está fedendo pra cachorro”, ri-se ele) e social (nada faz
diante das precárias condições de higiene do lugar) do homem. Em poucas
linhas, a narrativa, assim, descreve um estado de coisas em que a negação do
ser é naturalizada, o que dá motivo para evitar uma ação modificadora. Outro
elemento que dará seqüência à iterativa negação e apagamento do ser representado é a atitude do homem diante dos urubus, esclarecida mais adiante:
O homem não olhava para os lados, porque tinha um plano.
Ele caminhou mais alguns passos silenciosos e, de repente, abaixou-se e pegou
uma pedra grande no chão e atirou-a depressa e com toda a força nos urubus.
Os urubus bateram as asas afobadamente e saíram voando. O homem avistou
algumas penas que flutuavam.
“Acertei!”
O homem viu três urubus que já iam longe. Mas um outro que voava com dificuldade, quase caindo. O homem acompanhou o urubu voando mais alguns metros, até pousar numa das casas. A sua própria casa, o homem verificou, sem acreditar em qualquer mau agouro. Ele achava que o urubu, na escuridão, parecia
uma estátua de pássaro enfeitando a casa (SANT’ANNA, 1977, p. 60).

O ataque aos urubus amplifica o episódio anterior das pedrinhas, levando-o a um nível mais profundo de agressividade. Senão, vejamos: como o trecho acima esclarece, o homem não é supersticioso, portanto, tanto se-lhe dá a
presença ou não dos urubus, mesmo que em seu telhado; nenhum afeto o liga
ao cachorro morto que os urubus atacam, então ele não tem motivo para odiar
os urubus; o ataque não é motivado por repulsa, pois ele é qualificado como
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insensível ao cheiro fétido; não vai comer os urubus, portanto não os vê como
presas; mesmo os prazeres da caça não o motivam, pois ele não vai atrás do
urubu atingido, que, portanto, não tem valor de troféu. O que poderia restar?
Uma boa pista neste sentido é, como disse acima, o episódio das pedrinhas.
Naquele episódio, como no do ataque ao urubu, o sentido do gesto, como
observei mais atrás, é a descompensação de um bem lacunar. No caso do urubu, este sentido, entretanto, se amplia: a ave que se alimenta de carne apodrecida, e que, portanto, vive à espreita de uma oportunidade fortuita, é um
duplo animalizado do homem. Seu ataque, descompensador de sua raiva e
impotência, portanto, adquire na narrativa o significado de uma “luta entre
iguais”, em que o homem, graças ao ferimento infligido na ave, pode reconhecer-se, ainda que por fugazes instantes, como “o melhor”. A referência irônica
ao final do trecho revela mais uma vez o uso estilístico a serviço de distanciar,
pelo riso ou pelo humor macabro, o homem de uma situação desfavorável
diante da qual sua razão emudece. A situação de perpétua privação do ser,
todavia, não se altera quando ele chega ao seu destino:
Ele entrou na casa e não disse nada. Sentou-se junto à mesa e começou a tirar os
sapatos. Adivinhando, pela disposição das coisas e pelos cheiros e sons, que a
mulher cozinhava e eles comeriam de novo feijão com farinha e abóbora. E que o
menino já dormia, porque não se escutava nenhum barulho de menino
(SANT’ANNA, 1977, p. 60).

O parágrafo citado, embora curto, é um dos mais significativos da narrativa. Chamo particularmente a atenção para as denominações do narrador
onisciente seletivo em relação aos três moradores da casa: ele evita deliberadamente os termos que significariam uma família — “pai” ou “marido”; “mãe”
ou “esposa”; “filho” — em prol de termos biológicos gerais (“o homem”; “a
mulher”; “o menino”), o que indica que os laços naquela residência são antes
neutramente conviviais que familiares. A escolha vocabular denota, outra vez,
o fracasso da dimensão passional do homem em seu próprio lar; este se torna,
portanto, também naturalizado. Cabe acrescentar a rápida referência à mulher
que cozinha, marcada pelo indicador freqüentativo “de novo feijão com farinha
e abóbora”, denotador também de carência, ou seja: falta de opções alimentares. Digno de nota é ainda o breve comentário sobre o menino, afirmado apenas pelo barulho, semanticamente, pois, um estorvo. O seguimento da cena
ampliará, por sua vez, o fracasso interpessoal dos personagens adultos.
O homem continuou sentado e enfiou o dedo no nariz, enquanto a mulher, de
camisola, saiu da cozinha com uma travessa de feijão e outra de abóbora. A farinha já estava na mesa e o homem olhou para a mulher e os pratos, sem dizer
nada. Mas a mulher disse: “que era porcaria tirar meleca na mesa”.
— Foda-se (SANT’ANNA, 1977, p. 61).
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O trecho citado revelará uma divisão bem demarcada dos papéis do
homem e da mulher, assim como de suas reações culturalmente típicas, numa
relação pautada pela oposição: o homem sem higiene X a mulher asseada; o
homem desbocado X a mulher ranzinza; espaço do homem — sala X espaço da
mulher — cozinha; a relação naturalizada do casal é vivida por ambos como
confronto e distanciamento. Neste trecho é possível verificar o fracasso de
ambos quanto ao eto discursivo. Como foi colocado na introdução, o eto discursivo é marcado pela pragmática, pela interação e pela sociabilização. No
entanto, o casal não plurissematiza seu discurso: há somente uma queixa direta e incisiva por parte da mulher, a que se segue um xingamento forte por
parte do homem. A mensagem não dita, porque não sabida de ambos, é que
eles não se reconhecem um ao outro como pessoa plena, portanto, eles se
inviabilizam para a intersubjetividade. Há uma lacuna essencial entre o homem
e a mulher, cuja responsabilidade (também não reconhecida) é do casal, desafeito ao reencontro do eu/tu. No entanto, a cena entre os dois prossegue:
Então a mulher ficou em silêncio, por alguns minutos, ofendida. Depois ela não
resistiu e perguntou se ele achava que a luz continuaria fraca daquele jeito. O
homem apenas mexeu com os ombros e ela falou: — Vou perder o capítulo da
novela.
O homem comeu toda a comida do prato e depois tomou o cafezinho. Ela trouxe
depressa o café, para poder limpar a mesa e ligar a televisão. Havia um aparelho
muito velho, ali naquele mesmo cômodo (SANT’ANNA, 1977, p. 61).

O trecho acima citado afirma implicitamente a troca de dizeres ríspidos
anterior como rotineira para o casal. Após a efusão de raiva do homem e o
amuamento silencioso da mulher, esta afinal procede a um apagamento da
experiência e reinicia o contato. Desta situação, economicamente descrita, é
possível inferir a aceitação tácita da rispidez como “regra do jogo” entre os
dois. Ela ainda reduplica a raiva do homem, agora voltado contra a mulher
para descompensar-se de si, que depois, um pouco mais quieto, termita seu
jantar. A presença do aparelho de televisão, por seu lado, além de compor o
realismo narrativo almejado, associa-se à uma instância cultural forte em nossa cultura, gradualmente dependente da mídia como válvula de escape, o que
é denotado pela mulher, que serve rápido o café para ligar logo o aparelho. O
caráter alienador da “paixão pela mídia” revela-se, destarte, com a programação ambicionada pela mulher, a popular novela:
Mas a luz estava muito fraca e as imagens eram apenas vultos indistintos e a mulher tinha de se contentar com as vozes. Uma voz de homem dizia: — Eu te amo,
condessa; eu te amo de todo o coração.
— Você jura que nunca vai me abandonar, Alfredo; jura?
— Juro.
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Depois houve alguns minutos de silêncio, com a música suave, de fundo, quando
as duas imagens se aproximaram e deviam estar se beijando (SANT’ANNA, 1977,
p. 61).

A linguagem estereotipada dos personagens da novela remete a um sério problema da cultura pós-moderna, que erigiu o entretenimento vulgar a
terapia da realidade, a analgésico das agruras do cotidiano. A breve cena do
casal estereotipado remete ao romantismo banal, com o agravante de apagar
os problemas de uma cultura que há muito o ultrapassou. O passadismo cultural é, assim, um dos elementos de maior fascínio na programação midiática,
pois conduz por instantes o espectador a um mundo menos complexo, com
relações interpessoais intactas e marcadamente monoculturais ou culturalmente protecionistas, para vender a ilusão que não há outras culturas e, em
conseqüência, não há culturas marginais. A programação da mídia torna-se,
pois, de certa forma uma forma de descompensação também, mais branda
que efusões de raiva como aquelas experimentadas pelo homem, mas não
menos devastadora para o ser, por ser um estímulo contínuo à passividade e
não à reflexão. A descrição lembra ainda, ironicamente, o melodrama em seu
sentido etimológico original, de teatro musicado de pouca exigência artística.
Adiante, a mulher prossegue assistindo ao desenrolar da situação imaginosa
do casal novelesco:
A mulher estava de costas para o homem e ele teve certeza que ela chorava,
emocionada. Mas ele mantinha os ouvidos atentos, porque julgava ouvir o barulho do urubu no telhado. As vozes, porém, voltaram a falar e ele não podia certificar-se. E, de repente, houve batidas na porta.
— Corra, Alfredo: é papai.
— Abra a porta, Natália: eu sei que ele está aí.
Era uma voz de velho, enérgica, e a música tocava mais forte e solene
(SANT’ANNA, 1977, p. 61).

Do trecho citado, destacam-se vários elementos culturais significativos.
A pieguice da novela, dirigida primordialmente ao público feminino, descompensa a mulher da falta de significação essencial de sua relação com o homem.
Este, por sua vez, entretém-se também de seu fracasso existencial ouvindo o
barulho do urubu agonizante no telhado. Sua curiosidade é voltada para a manifestação da ave, que o barulho da novela o impede de certificar. A ave ferida,
agonizando no telhado, representa, destarte, a reatualização de um fugaz
momento de realização para o homem, sendo para ele um signo de sua força e
do êxito de sua ação. A breve cena significa, no âmbito maior da narrativa, o
isolamento essencial do homem e da mulher, em que cada um a seu modo
busca, sem o saber, o ser perdido. Mas o homem, ansioso por ouvir o barulho
da ave, retoma o contato assinalando-se outra vez pela grosseria e raiva:
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O homem levantou-se bruscamente, dirigindo-se para a janela.
— Por que você não desliga essa merda?
Mas logo depois ele riu, porque foi só falar aquilo e a luz se apagou de todo. O
homem viu, pela janela, que as luzes da cidade inteira haviam se apagado. Ele olhava lá para baixo, a cidade, não enxergando coisa alguma.
Como se a cidade tivesse desaparecido, ele pensou, mais calmo agora
(SANT’ANNA, 1977, p. 62).

O trecho citado conclui, de certa forma, o fracasso representado: insensível ao provável desapontamento da mulher, decorrente da falta súbita de luz,
o homem ri. Pela janela, ele percebe que a falta de luz é geral; toda a cidade,
desta forma, compartilha agora uma mesma situação de privação. A ocasional
escuridão torna-se, entretanto, motivo de júbilo para o homem. Graças a ela, a
população, marginal ou não, se iguala pela carência, o que dá ao homem, por
já ter-se habituado a ela, a vantagem proveniente do hábito adquirido pelo
longo convívio com o fracasso em três dimensões. Aqui esclarece-se a falência
ética do personagem, em consonância com as estruturas modais e aspectuais
viabilizadas. No que se refere às primeiras, ele é, em realidade, nulo, pois não é
nem faz. Sua atualidade é projetada somente para a agressão a tudo que selhe aparece no plano fenomenal, seja contra objetos, animais ou pessoas, numa busca desesperada de afirmar poder. Finalmente, sua virtualidade é, tal
como sua realidade, nula, pois ele não exerce nem cogita exercer nenhum ato
transcendente. Em termos experienciais, na realidade e na virtualidade ele
nega o ser; por outro lado, ele complementarmente, na atualidade, afirma o
não-ser. Sua falência deriva, por conseguinte, de uma complementaridade das
instâncias tridimensionais do discurso que ele rejeita para não se realizar como
pessoa ética. Por outro lado, no que se refere às segundas, a narrativa representa uma ação freqüentativa, que se repete todos os dias de não-ser, cortada
por ocasionais intervenções pontuais (o urubu, a falta de luz), que o homem
aproveita para descompensar-se, como foi dito acima, pela agressão. Em consonância com isto, ele, “mais calmo agora”, com a generalização da carência
por toda a comunidade fenomenalmente a seu alcance, deita-se para dormir:
O homem começou a tirar a camisa ali mesmo e foi andando, no escuro, para o
quarto. Com o silêncio, ele ouviu nitidamente o urubu se debatendo no telhado.
O homem se atirou na cama e sentiu que dormiria logo. Mas ficou escutando
mais um pouco o urubu. — Eu te acertei, bicho — ele disse baixinho
(SANT’ANNA, 1977, p. 62).

Em conclusão, o dia se encerra com a afirmação agressiva de sua força;
em verdade, uma forma desesperada de afirmação do não-ser pela crueldade
imotivada. A tranqüilidade com que ele encerra seu dia, por tudo que foi visto
antes, representa na narrativa o conforto fugaz derivado de uma falsa solução.
A Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008

195

Cabe aqui reforçar o aspecto pontual destas pseudo-soluções, ocasionais, que
ele deliberadamente não busca para transcender-se, mas para negar-se mais
ainda como pessoa ética. Lembrando também o aspecto freqüentativo representado na narrativa, o encerramento do dia do homem é, em verdade, melancólico, porque fadado a se repetir sem que ele reaja em prol de si, e, para
piorar, sem garantia de urubus no dia seguinte. Conclui desta forma a narrativa
com a representação plena de uma cultura marginal, não apenas porque pobre
ou carente, mas sobretudo porque privada voluntariamente de forças para
lutar por si, por seu valor, pelo resgate vital de seu discurso; enfim, por sua
ética.
CONCLUSÃO
Do que foi exposto até aqui, permito-me concluir que o conto “Sombras”, já a partir das escolhas textuais promovidas pelo autor para perfazer sua
encenação, representa uma ética falhada brilhantemente narrada, pois assinala com economia de recursos os princípios fundamentais do ser como fracassados, o que aumenta o drama do protagonista, alienado até deste (isto é: do
drama) mesmo. A realização narrativa audaciosamente promove um narradoroutro do homem, num exercício de captação realista de um drama anônimo,
tristemente vivido por parcela significativa de pessoas em nossa cultura pósmoderna, que busca o distanciamento e o apagamento de nós mesmos. Ao
denunciar este apagamento, o autor significa, por sua vez, sua obra, alertandonos para a vã promessa do simulacro que cotidianamente nos é dada — e sem
a garantia confortadora dos urubus...
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CHARLES SIMIC’S “THE WORLD DOESN’T END”: PROSE POEMS
Maysa Cristina S. Dourado1
Resumo: Charles Simic saiu da Iugoslávia para os Estados Unidos aos dezesseis
anos de idade. Desde os 21 é um autor e tradutor conceituado. Em 1990, ganhou
o Pulitzer Prize for Poetry, pelo livro The World Doesn’t End. Este ano foi
aclamado com o título de Poeta Laureado dos Estados Unidos. O objetivo deste
artigo é analisar alguns dos poemas em prosa de Simic, no intuito de verificar de
que maneira ele justapõe eventos históricos, imagens surreais, mitos e folclore
para descrever sua experiência na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial.
Palavras-Chave: Charles Simic, História, Poesia, Poema em prosa.
AIbstract: Charles Simic emigrated to the United States from Yugoslavia when he
was sixteen. He is a prolific author and translator. In 1990, he won the Pulitzer
Prize for Poetry for his volume “The World Doesn’t End”. In 2007 he was appointed Poet Laureate of the United States. This article aims to analyze some of
Simic’s prose-poems, in order to verify how he uses historical accounts, surreal
images, myths and folktale narratives to describe his realistic experience of growing up in Europe during World War II.
Key Words: Charles Simic, History, Poetry, Prose poem.
The prose poem is a fabulous beast like the sphinx. A monster made up of prose
and poetry (Charles Simic).

Although dozens of French writers experimented with prose poems in
the 18th century, it was not until Charles Baudelaire’s work appeared in 1855
that the prose poem gained wide recognition. This literary genre with an oxymoron for a name was first introduced to the English-speaking public in Stuart
Menrill’s Pastels in Prose, a collection of French prose poems in English translation published in New York, in 1890. In the years that followed, the prose
poem began to arouse the interest of a whole generation of writers, such as
James Joyce, Oscar Wilde, Amy Lowell, Gertrude Stein, and T. S. Eliot. Among
contemporary best-known representatives of the prose poem are Russell Edson, Robert Bly, Charles Simic, and the Canadian writer Margaret Atwood.
Basically, the prose poem is a type of poetry characterized by its lack of
line breaks. Although the prose poem resembles a short piece of prose, its
allegiance to poetry can be seen in the use of rhythms, figures of speech,
rhyme, assonance, consonance and images. The length of prose poems varies,
but they usually range from half of a page to three or four pages. The entry on
1
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the prose poem in the Longman Dictionary of Poetic Terms covers three pages
and points out, mainly, that it is a historic form that employs essential elements of poetry. In addition to that, the editors Jack Myers and Michael Simms
stress that rhythm is an important element of the prose poem:
a form of poetry in prose format that contains the devices and modes of perception of lined-out poetry. The real roots of the prose poem go back as far as the
origins of poetry itself since the line break is a relatively recent invention – neither the ancient Greeks nor Anglo-Saxons in their original manuscripts employed
line endings. But the earliest forms of prose poem, as a separate genre, appear in
the Old Testament, early folk tales, fables, and parables, which used allusion,
symbol, and imagery in a less diluted form than is usually found in prose [...].
There is a great deal of internal rhythmical and syntactical movement in the
poem which takes up the slackness in formal tension that is the inevitable result
of not using line endings [...] there is sometimes the repetition and counter-point
that we usually associate with poetry. But if a steady and predictable rhythm
were to be used in a prose poem, the natural fluidity of the form would be stultified and the work would seem wooden (MYERS and SIMMS qt in WEIGL, p. 97).

Russell Edson, in “Portrait of the Writer as a Fat Man,” compares the
prose poem to a “cast-iron aeroplane that can actually fly, mainly because its
pilot does not care if it does or not.” He says,
Nevertheless, this heavier-than-air prose monstrosity, this cast-iron toy will be
seen to be floating over the trees. It’s all done from the cockpit. The joy stick is
made of flesh. The pilot sits on an old kitchen chair before a table covered with
an oilcloth. The coffee cups and spoons seem to be the controls. But the pilot is
asleep. You are right; this aeroplane seems to fly because its pilot dreams [...]
(EDSON, qt. in HALL, 1982, p. 98).

Edson’s metaphor is attractive to poets because he defends the unconscious and the release of imagination from literary conventions, as he states,
“We want to write free of debt or obligation to literary form or idea; free even
from ourselves, free from our own expectations [...] there is more truth in the
act of writing that in what is written [...]” (EDSON, qt. in HALL, 1982, p. 98).
In comparison between prose poetry and more traditional verse, Edson
sees the act of writing a prose poem as an experience that is qualified as the
experience of the artist, not the aesthetic result that is superior:
The spirit or approach, which is represented in the prose poem, is not specifically
literary [...]. The writing of a prose poem is more of an experience than a labor
toward a product. If the finished prose poem is considered a piece of literature,
this is quite incidental to the writing (EDSON, qt. in HALL, 1982, p.103).

In Edson’s view, the modern prose poem has to be considered as an approach, but not a form. He writes,
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The fat man comes to this: That the artifice of the novel is impossible for him; he
has not enough faith to build a cathedral. He must work toward bits and pieces
formed from memory [...]. And yet, experience remains hidden and less important than the inscape it has formed. To find a prose free of the self-consciousness
of poetry; a prose more compact than the storyteller’s; a prose removed from
the formalities of literature [...] (EDSON, qt. in HALL, 1982, p. 98).

It is true that as an oxymoron the prose poem declares war on genre,
and Charles Simic also recognizes the prose poem as a transformation or combination of earlier genres, as he declares in “Ales Debeljak,”
In a lyric poem everything and everyone come together. The prose poem is the
most outrageous example of this. Fable, legend, creation myth, bedtime story,
travel journal, epistle, diary, dream are just some of its ingredients. The prose
poem reads like a narrative but works like a lyric, since it relies on juxtaposition
of images and unexpected turns of phrase. An interrupted narrative, it insists
that it has to be read over and over again until its words and images radiate their
full mystery (SIMIC, 1994, p. 118).

In his essay “The Poetry of Village Idiots,” Simic compares the prose
poem to a “fly in a dark room,” and captures both the spontaneity and the
frustration involved in writing it:
Writing a prose poem is a bit like trying to catch a fly in a dark room. The fly
probably isn’t even there, the fly is inside your head, still, you keep tripping over
and bumping into things in hot pursuit. The prose poem is a burst of language
following a collision with a large piece of furniture (SIMIC, 1994, p. 46).

Charles Simic’s The World Doesn’t End (1989) is one of the most recent,
and also one of the most accomplished representatives of contemporary
American prose poems. Michel Deville argues that, even though Simic’s collection of prose poems shares some of the features of the fabulist prose poem,
“including a taste for black humor and tragicomical absurdities,” their most
important feature is an ability to create “a successful blending of lyric, philosophical and critical material”.
Since the Pulitzer Prize was awarded for Simic’s 1989 The World Doesn’t
End, a renewal of attention by writers and critics to the prose poem has been
noticed. Most significantly, the number of prose-poem collections published by
some of America’s most distinguished poets has increased exponentially — “ a
publishing explosion which has taught us that the prose is not one thing but
many, a hydra-headed beast that in continuing to give pleasure will continue
to elude definition” (LORBERER). Such allusion is perfect because, as the ancient Greek creature with many heads that grew again when cut off, the prose
poem remains a difficult problem that keeps returning.
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According to Christopher Buckley’s “Sounds That Have Been Singing:
Charles Simic’s The World Doesn’t End,” the most essential elements of poetry,
such as rhythm, imagery, essential subject, and vision, are everywhere in Simic’s book. He delineates an outline of Simic’s book of prose poems, saying that,
Part 1 presents views from the perspective of childhood, a personal history of
sorts, but one without the usual autobiography detail and chronological progression. Part 2 includes poems spoken by a slightly more mature speaker; more politics, philosophy, a mythical material enter the book through these poems. Part 3
provides an absurdist history of the world, more current, more introspective
than the first two parts (BUCKLEY qt. in WEIGL, 1996, p. 102).

Buckley argues that, having a quotation from Fats Waller as an epigraph
that says, “Let’s Waltz the Rumba,” is a clear signal of how Simic wants us to
read his prose poems. According to Buckley, he is saying, ‘Let’s do it a little
different now, jazz it up, change the face a bit, show some different moves;
let’s adjust the look and feel, the texture; let’s explore this artifice, but let’s
keep the rhythm, the soul, the nostalgia and imagination — so better to reveal
the world — but nevertheless, let’s dance’ (BUCKLEY qt. in WEIGL, 1996, p. 96).
Buckley points out that all of Simic’s prose poems contain “the somewhat surreal observations of an incredible world,” and explain them as a form
chosen to give more credibility to his vision of history. He says,
Simic has chosen a form that best works as a coefficient of his subject and vision
[...] The form, like the folk tale, gives the illusion of reporting — witnessing something strange and wondrous; it thus accommodates Simic’s observation of the
world, a witnessing of incidents from his childhood and his past that are incredible, even surreal, by everyday standards (BUCKLEY, qt. in WEIGL, 1996, p. 98).

Considered as one of our oldest forms of literature that has been passed
down in the speech, the folk tale is defined by Simms and Myers as “a verse of
prose narrative celebrating a historical event, hero, belief or mode or behavior” (qt. in WEIGL, 1996, p. 99). Both the tale and the prose poem have always
had the mythical element, the heroic, the unexpectedly present, and “offer
dramatic closure — something happens in a sequence of actions that will resolve or conclude the tension set forth in character, action or the witnessing of
the speaker” (MYERS and SIMMS qt. in WEIGL, 1996, p. 99).
In his essay “Serbian Heroic Ballads,” Simic recounts how he grew up
reading folk tales. He says that in those ballads the mythical is always present,
but so is the real. Simic remembers that the “Kosovo Cycle” sings the Serbian
adventures and the heroic defeat during the Turkish occupation. Simic says,
Serbs are possibly unique among peoples in that in their national epic poetry
they celebrate defeat. Other people sing their triumphs of their conquering he-
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roes while the Serbs sing of the tragic sense of life [...] The poet of the Kosovo
Cycle rebels against the very idea of historical triumph. Defeat, he appears to be
saying, is wiser than victory. The great antiheroes of these poems experience a
moment of tragic consciousness. They see the alternatives with all their moral
implications (SIMIC, 1997, 110-1).

Writing of his early years during the war, this attitude and perspective
can be found in most of Simic’s prose poems. He uses the voice of the folk tale
to report absurd and astonishing images of a strange world, and blends the
heroic and the incredible, “with a voice that reports ‘truly’ what the speaker
has seen and how that might be resolved or has taken place in such a world as
ours” (BUCKLEY qt. in WEIGL, 1996, p. 100).
In the first prose poem in the book, Simic talks in direct declarative sentences to report a scene from his place during the war, and the child’s perspective coalesces with the adult’s:
My mother was a braid of black smoke.
She bore me swaddled over the burning cities.
The sky was a vast and windy place for a child to play.
We met many others who were just like us.
They were trying to put on their overcoats
with arms made of smoke.
The high heavens were full of little shrunken
deaf ears instead of stars (SIMIC, 1989, p. 3).

The speaker begins the poem describing the figure of his mother as an
indistinct figure of black smoke. The child’s voice is stressed by this idea of a
protecting mother that the poet would retake in other poems, as in “Prodigy”:
“I remember my mother / blindfolding me a lot. / / She had a way of tucking
my head / suddenly under her overcoat” (SIMIC, 1980, p. 20-3).
In the child’s perception, they were above the great fire, “over the burning cities,” which alludes to the idea of death: The option for going to the sky,
which means going to death, sometimes is the only way out during the war.
Other families also mix themselves with the cloud of dust caused by the
great holocaust, which means that everybody experiences the war. The poet
compares people to the dark smoke from the war in order to establish the
scenery of a burnt-down city: “black smoke,” “burning cities,” “arms made of
smoke”. The lines in which the poet says that “They are trying to put on their
overcoats / with arms made of smoke,” may be associated with people who
were trying to protect themselves in vain. “[A]rms of smoke” suggests a double
meaning: it may refer to mutilated arms, which would imply defenseless
people, or it may be a reference to war weapons.
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Fabulist images permeate the entire poem, but they are stressed in the
last line, when the poet tells us about the sky with no brightness anymore,
since it has “little shrunken / deaf ears instead of stars”. These surreal images
may suggest that no one is listening to the denunciation of their suffering, or
may be associated with deformed people because of bombs and grenades.
Besides the idea of mutilation, this line also suggests the atmosphere of fear
implicated in that scene.
In order to describe such a chaotic and confused moment, this poem is
rich in details, and its images may be related to a plurality of interpretations.
Throughout the poem we may notice that the poet plays with the word
“smoke”. Besides the already mentioned interpretations, it may also allude to
a mythical atmosphere, and to the poet’s memory. In his memoir he declares:
“It is dark ages I am describing now, things that happened forty years ago. My
memory is so poor that everything looks badly lit and full of shadows” (SIMIC,
1997, p. 20).
According to Buckley, “we have a history, an eyewitness account in declarative sentences in a form that does not call attention to itself that provides a
voice that does not then isolate images or ask for pity. In the best sense of the
folk tale, it reports that strange and wondrous without fanfare [...]” (BUCKLEY,
qt. in WEIGL, 1996, p. 102).
Different from the previous poem, which makes use of strong images to
recall a place of destruction, the following one uses figures of delicate porcelain to talk indirectly about the war:
It’s a store that specializes in antique porcelain. She goes around it with a finger
on her lips. Tsss! We must be quiet when we come near the tea cups. Not a
breath allowed near the tea cups. Not a breath allowed near the sugar bowls. A
teeny grain of dust has fallen on a wafer-thin saucer. She makes an “oh” with her
owlet-mouth. On her feet she wears soft, thickly padded slippers around which
mice scurry (SIMIC, 1989, p. 6).

The poet reveals a sympathetic memory of a woman (maybe his mother)
trying to lead a normal life amid the pressing realities of the war. The quietness
of the indoors scene in that repressive atmosphere stands in contrast with the
noisy outside, caused by the bombs. The poet is ironical to tell us about the
fragility of people: This mother holds her breath not to break the porcelains,
whereas there were bombs falling outside.
This poem, like many others, happens in silence, and tension is the prevailing feeling during the whole poem. Silence may be associated to the mother’s experience, since she is protecting her family. But, the same silence reflects the repressive order caused by the war.
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The “mice scurry” is the only direct reference to the war and its contradiction: From behind that scene of neatness and sophistication, there is much
rottenness and filth, if we consider hundreds of people maimed and killed.
There is also the idea of people side by side with the rats.
In the next poem, the poet tells us about the precariousness of the domestic environment as well as his people’s attempt to keep the domestic routine and to survive the horrors of that time:
She’s pressing me gently with a hot steam iron, or she slips her hand inside me as
if I was a sock that needed mending. The thread she uses is like the trickle of my
blood, but the needle’s sharpness is all her own.
“You will ruin your eyes, Henrietta, in such bad light,” her mother warns. And
she’s right! Never since the beginning of the world has there been so little light.
Our winter afternoons have been known at times to last a hundred years (SIMIC,
1989, p. 7).

Divided in two paragraphs, the poem juxtaposes surreal images and reality. In the first part, the poet explores fantastic images to describe a mother’s
dramatic attempt to protect her family. There is a comparison between the
son and the clothes, and the mother is gently sewing the son’s scars from the
war. The most fantastic in this passage is the paradox, since the poet uses the
word “gentle” to describe gestures that unavoidably cause pain. This mother is
gentle in order to soften the suffering of her family and make them survive.
The last line of this stanza tells us about the ability of his mother in that context: “the needle’s sharpness is all her own”.
In the second part, the poet introduces his grandmother. She is warning
her daughter about the bad light while she is sewing, perhaps with a candle
light: “You will ruin your eyes [...]”, which may imply the damages she will
cause to herself in order to save her family.
In a quotation from “Notebooks, 1963-69,” Simic says:
In my childhood women mended stockings in the evening. To have a “run” in
one’s stocking was catastrophic. Stockings were expensive, and so was electricity. We would all sit around the table with a lamp in its middle, the father reading
the papers, the children pretending to do their homework, while secretly watching the mother spreading her red painted fingernails inside the transparent
stocking (SIMIC qt. in WEIGL, 1996, p. 185).

This memory of his childhood is perfectly reproduced in this poem about
grim times. Besides indicating the rationed electricity, the “little light” suggests
melancholy, the long winter, and all the destruction caused by the war.
In another poem, the poet assumes a mythic tone when he presents a
vision of a ghost, a powerful military leader who is a symbol of all wars, and
also of tyranny: Napoleon Bonaparte:
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I am the last Napoleonic soldier. It’s almost two hundred years later and I am still
retreating from Moscow. The road is lined with white birch trees and mud comes
up to my knees. The one-eyed woman wants to sell me a chicken, and I don’t
even have any clothes on.
The Germans are going one way; I am going the other. The Russians are going
still another way and waving good-by. I have a ceremonial saber. I use it to cut
my hair, which is four feet long (SIMIC, 1989, p. 9).

The mythical enters the poem to suggest a historical event: As the Napoleonic soldiers once did, the poet also retreats from the capital of Russia. In
two hundred years the story is the same: A despot tries to overcome the
world, and people are forced to retreat according to the battles. Along the
road, the contrast of “birch trees” and “mud up to [his] knees” suggest all the
soldier’s long journeys. In the last lines of the first part, he presents the cruel
results of the war: misery and mutilation.
The second part of the poem presents an image of the end of World War
II. Besides referring to actual roads taken by soldiers in their long pilgrimage
after the war, “ways” may also suggest different ideological paths dividing the
world since then: the socialist and capitalist blocks, and the split Germany. The
poet ends the poem with a strange image as in the folktales, to tell us about
the domestic use of the war weapons. Buckley concludes that, “the armies
change, but nothing else changes in two hundred years” (BUCKLEY, qt. in
WEIGL, 1996, p. 104).
Myth and reality also merge in another poem showing a boy.
[Holding] the Beast of the Apocalypse by its tail, the stupid kid! Oh beards on
fire, our doom appeared sealed. The buildings were tottering; the computer
screens were as dark as our grandmother’s cupboards. We were too frightened
to plead. Another century gone to hell–and what for? Just because some people
don’t know how to bring their children up! (SIMIC, 1989, p. 11).

Simic begins the poem using a reference from the New Testament,
which deals with a monster that would come from the sea to destroy humankind:
The Beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies... He
opened his mouth to blaspheme God, and to slander his name and his dwelling
place and those who live in heaven. He was given power to make war against the
saints and to conquer them. And he was given authority over every tribe, people,
language and nation [...] (THE HOLE BIBLE, 1984).

Metaphorically, the Beast may represent the war, considering all the terrible things it brings. The ‘He” of the poem may be an allusion to Adolph Hitler,
who was considered a “stupid kid,” first because he was the one who started
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the war; and second, because he was dominated by it, that is, he tried to get
hold of the war, but once it started it acquired a life of its own.
We can consider that the poem has three movements: The first is characterized by the coming of the Beast, which reflects the beginning of the war;
the second is the action of the Beast, or the culmination of the war; and the
third movement is the outcome of the actions of the Beast: destruction and
people’s fear (“our doom appeared sealed”).
Simic blends current elements and biblical facts to depict the scene of
destruction: beards “on fire, buildings were tottering, computer screens were
dark [...]” — the latter suggesting the idea that, more than half a century after
the Second World War, History repeats itself. Besides the idea of fear, there is
the suggestion that people were too oppressed to argue in favor of their cause:
“We were too frightened to plead”.
Simic argues that, because of the war, humankind has lost many centuries and the world is not the same. He ends the poem with a critique of our
society, that values individualism, selfishness, ambition, and on parents who
educate their children to win at any cost.
The image of the “Beast,” reappears in another poem, as in “Haunted
Mind,” in which “the Beast of War/ Lick its sex on TV” (Wedding in Hell 7-8).
According to William Corbett, this Beast may be a reference to “the Serbs,
Croats, and Muslims brutally murdering one another in the mountain, villages,
and cities of Bosnia in what was once Yugoslavia” (CORBETT, 1996, p. 33).
The speaker of the following poem is an adult, who mixes reality and fable:
The city had fallen. We came to the window of a house drawn by a madman. The
setting sun shone on a few abandoned machines of futility. “I remember,” someone said, “how in ancient times one could turn a wolf into a human and then lecture it to one’s heart’s content” (SIMIC, 1989, p. 15).

From the first lines, the poem presents a scene of postwar: fallen cities,
abandoned machines, ruined houses. Opposing the first lines, full of images,
the poet uses a fable not only to refer to the war scene, but also to show his
disillusionment with wars and also with human nature.
The poet criticizes the irrationality of the war: man is supposed to be superior to animals because of his capacity to reason but, different from them,
he destroys himself and everything that he has built. As Buckley concludes,
Simic implies that “one might have a better chance reasoning with the wolf
than with human beings” (BUCKLEY qt. in WEIGL, 1996, p. 105).
The concluding three-line poem, entitled “History Lesson,” functions as a
coda to this section:
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The roaches look like
Comic rustics
In serious dramas (SIMIC, 1989, p. 21).

The poem uses roaches emblematically to represent the ultimate survivors of wars. As the rustics in the city, the roaches are also displaced, taking
humans’ place in serious “dramas.” Drama may be related to both the actual
conflict of war, or to a play, where the roaches, as the only survivors from
great catastrophes, assume the place of the actors. The lesson that the poet
wants to leave us is that, despite the tenuous limit between the tragic and the
comic, there is no comicalness in the war. According to Buckley, when we consider the long history of war, “all the armies marshaled across the countries, all
the high drama settled with the dust, this image may well present to us a sense
of irony and folly” (BUCKLEY qt. in WEIGL, 1996, p. 104). In a synopsis of his
discussion of Simic’s prose-poems, Buckley points out the indissoluble link
between personal and public history, history and myth, conjunctions which
remain in several of Simic’s works, especially his poems.
Simic’s writings intertwine personal with public history, making each
part of the other. He really experiments in his poetry with what he theorizes in
his essay “Notes on Poetry and History.” In this essay, the poet quotes Octavio
Paz to support his notion that the languages of the poem and of history are
interwoven:
The language that nourishes the poem is, after all, nothing but history, name this
or that, reference and meaning [...] Without history — without men, who are the
origin, the substance and the end of history — the poem could not be born, or
incarnated, and without the poem there could not be history either, because
there would be no origin or beginning (SIMIC, 1988, p. 126).

Along this essay Simic sustains his argument that history is inherent in
poetry, and declares his surprise and disbelief when he sees that for most contemporary American poetry history does not exist. He states that “the poets
write about Nature and they write about themselves in the most solipsistic
manner, but they don’t write about their executioners” (SIMIC, 1988, p. 127).
Besides his own involvement in past history, Simic writes essays, and
poems on contemporary political events, social problems, and particularly on
the role of the poet in this era, that is to say, “give faithful testimony of our
predicament so that a true history of our age might be written” (SIMIC, 1988,
p. 126).
In order to transform historical report into poetry, Simic combines myth
and History, realism and surrealism, as well as folk memories and fables, bringing fantastic images to enable us “to sense and identify the realism lurking
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beneath the surface” (AVERY qt. in WEIGL, 1996, p. 104). Simic’s prose poems
also show us an ironic view of the sad state of contemporary society as well as
of the society in earlier times. His work not only adds past history but also dialogues with history’s continuity. As Helen Vendler observes, Simic is certainly
one of the most influential poets of his generation:
he is certainly the best political poet, in a large sense, on the American scene; his
written emblems outclass, in their stylishness, the heavy-handiness of most social poetry, while remaining more terrifying in their human implications than explicit political documentation. In his plainness of speech, he is of the line of
Whitman and Williams, but in the cunning strategies of his forms, he has brought
the allegorical subversiveness of Eastern European poetry into our native practice. The next generation of political poets will be on their mettle if [they] want
to surpass him (VENDLER qt. in WEIGL, 1996, p. 134).

Since 1973 Charles Simic has lived in New Hampshire, where he is Professor of English at the University of New Hampshire. He has published 27
books of poetry, 9 books of essays, 1 memoir book, and several translations. In
addition, he has been distinguished with an assortment of awards, including
fellowships from the Guggenheim Foundation, the Mac Arthur Foundation,
and the National Endowment for The Arts. In 1995, he received the Griffin
Poetry Prize, for the book Selected Poems: 1963-2003. Simic is also an important translator of Yugoslavian, South American, and French poetry, winning
two PEN International Translator Awards. This year, he was acclaimed the U. S.
Poet Laureate by the Library of Congress.
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“LAVOURA ARCAICA”, NIETZSCHE E O MITO DE DIONÍSIO
Brunilda T. Reichmann1
Paulo Roberto Pellissari2
Resumo: Este ensaio tenta estabelecer um diálogo entre o romance Lavoura arcaica, de Raduan Nassar, e o texto O nascimento da tragédia, de Friedrich Nietzsche, onde o filósofo se detém sobre e o mito de Dionísio. Damos prioridade
às passagens do romance que são “regadas a vinho”, narradas por André, protagonista do romance e portador de uma sensibilidade dionisíaca, e às danças de
Anna, que encarnam a essência báquica. André expressa sua sensibilidade em
passagens verborrágicas e aparentemente caóticas e na subversão das idéias expressas nos sermões paternos. Ana, na segunda dança, atinge o ápice do dionisíaco, pelas vestes e adereços; pela sensualidade, pelas expressões e pelos movimentos audaciosos, pela embriaguez. O dionisíaco é paradoxalmente eliminado,
no final da narrativa, pela ira paterna, sentimento semelhante ao de Agave, ao
assassinar seu filho Penteu, no mito de Dionísio.
Palavras-Chave: Raduan Nassar, Nietzsche, O mito de Dionísio.
Abstract: This essay a attempts to establish a dialogue between the novel Lavoura Arcaica by Raduan Nassar and the text and The Birth of Tragedy by Friedrich Nietzsche, in which the philosopher deals with the myth of Dionysius. The
emphasis of the analysis lies on the passages “drenched with wine”, narrated by
André, the protagonist in the novel and the bearer of a Dionysian sensitivity, and
on Ana’s dances that embody the Bacchic essence. André expresses his sensitivity in apparently chaotic passages and in the subversion of the ideas expressed in
his father’s sermons. Ana, in her second dance, attains the Dionysian wildness in
her garments and ornaments; by her sensuality, by her audacious expressions
and movements, and also, like André, by her drunkenness. André remains outside the circle of the dancers, as a detached observer until the moment in which
Ana’s life is violently interrupted. The Dionysian element is paradoxically eliminated at the end of the narrative by Ana’s father’s wrath, very similar to Agave’s
killing of her son, Penteu, in the myth of Dionysius.
Key Words: Raduan Nassar, Nietzsche, The myth of Dionysius.

LAVOURA ARCAICA E A EMBRIAGUEZ DIONISÍACA
Lavoura arcaica ([1975] 2006) é um texto ficcional que subverte a narrativa tradicional e as expectativas do leitor convencional ao criar uma narrativa
com rastros de textos sagrados, arcaicos e seculares. É uma escritura sobreposta a outras escrituras ou superposta por elas. Lavoura arcaica é realmente
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um palimpsesto — tem seus “olhos e ouvidos” voltados para a Bíblia, para o
Talmude, para os contos árabes, para a mitologia, oferecendo ao leitor um
texto-tecido ou uma tessitura densa e difusa, tanto pelo tear como pelo teor
literário. Alguns desses rastros são facilmente reconhecíveis. Outros se tornam
objetos de pesquisa, pois podem não fazer parte do repertório ou da cultura
do leitor. Entre estes podemos encontrar o dionisíaco, referência potencializada na narrativa.
Os ecos da Bíblia e da “Parábola do filho pródigo”, do Talmude, da mitologia greco-romana possibilitam a Nassar desconstruir elementos fundamentais da cultura judaico-cristã, tais como a dimensão e o poder do patriarcado, a
interdição ao incesto e o imperativo do trabalho. Para isso, o autor se utiliza
principalmente da narrativa de André, segundo filho homem e quinto filho na
família, cujo caráter fragmentado, convulsivo e aparentemente caótico se estende por todo o texto e expõe de modo visceral a história de sua família, radicada numa pequena cidade do interior de São Paulo.
O romance é dividido em 30 capítulos que compõem duas partes, intituladas respectivamente “A partida” e “O retorno”. A primeira parte abrange
quase três quartos do romance e narra os importantes momentos da infância à
juventude de André, um relato do protagonista exacerbado, subversivo e
transgressor, sendo “a partida” apenas uma da série de lembranças evocadas;
a segunda compreende o relato de dois dias que têm início com a viagem de
retorno de André e termina na festa em sua homenagem no dia seguinte.
Do início até o final da primeira parte, André encontra-se em um quarto
decadente de pensão no interior de São Paulo e inicia sua narrativa, regada a
vinho, descrevendo momentos que antecedem e sucedem a chegada de seu
irmão mais velho, Pedro, mensageiro da família. A narrativa é tecida com devaneios, lembranças — entre elas a dança de Ana —, silêncios, sermões ostensivos do pai, carinhos excessivos da mãe, enfim, de fragmentos do passado. É
nessa primeira parte que André se debate com sua história: possuído pela necessidade de falar, de contar, de libertar-se de seus próprios entraves, André
tenta convencer o irmão que
[...] “não faz mal a gente beber” eu berrei transfigurado, essa transfiguração que
há muito devia ter-se dado em casa “eu sou um epilético” fui explodindo, convulsionado mais do que nunca pelo fluxo violento que me corria o sangue “um
epilético” eu berrava e soluçava dentro de mim sabendo que atirava uma suprema aventura no chão, descarnando as palmas, o jarro da minha velha identidade [...] (NASSAR, 2006, p. 39, grifo nosso).

A enunciação ora contida ora desenfreada, enlouquecida e repleta de
paroxismos de André, no quarto da pensão, realiza-se sob o frêmito da embri210
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aguez por vinho, elemento essencialmente dionisíaco. Mas antes de enveredar
pelo universo da embriaguez dionisíaca presente em Lavoura arcaica, lancemos um olhar à essência do dionisíaco.
Em O nascimento da tragédia ([1972] 2007), Friedrich Nietzsche, filósofo
alemão do século XIX, resgata o interesse por Dionísio, deus mitológico grego
que rompe as barreiras de repressão e prega a liberação por meio de qualquer
tipo de embriaguez, até a embriaguez da loucura. No livro, o filósofo examina o
apolíneo e o seu oposto ou complemento, o dionisíaco, como poderes artísticos. Essas manifestações, sem a mediação do artista, irrompem da própria
natureza, e seus
impulsos artísticos se satisfazem imediatamente e por via direta: por um lado,
como o mundo figural do sonho, cuja perfeição independe de qualquer conexão
com a altitude intelectual ou a educação artística do indivíduo; por outro, como
realidade inebriante que novamente não leva em conta o indivíduo, mas procura
destruí-lo e libertá-lo por meio de um sentimento místico de unidade com a natureza (NIETZSCHE, 2007, p. 29, grifos nossos).

Dionísio, na mitologia grega, ou Baco, seu correlato na mitologia romana, representa a divindade ligada à fecundidade, à natureza, às forças da terra;
é o deus das videiras, do vinho e do delírio místico. Dionísio é filho da união de
Zeus com Sêmele, personificação da Terra em toda sua magnificência primaveril.
De um ponto de vista simbólico, o deus da mania e da orgia configura a ruptura
das inibições, das repressões e dos recalques. Dionísio simboliza as forças obscuras que emergem do inconsciente, pois que se trata de uma divindade que preside à liberação provocada pela embriaguez, por todas as formas de embriaguez, a
que se apossa dos que bebem, a que se apodera das multidões arrastadas pelo
fascínio da dança e da música e até mesmo a embriaguez da loucura com que o
deus pune aqueles que lhe desprezam o culto. Desse modo, Dionísio retrataria as
forças de dissolução da personalidade: as forças caóticas e primordiais da vida,
provocadas pela orgia e a submersão da consciência no magma do inconsciente
(OLIVEIRA, 2007, grifos nossos).

Essa essência dionisíaca é trazida a nós, como demonstra o recorte acima, o mais próximo possível, pela analogia com a embriaguez. A atmosfera de
beberagem narcótica, da qual todos os povos e homens primitivos falam em
seus hinos, e a poderosa aproximação da primavera, a impregnar toda a natureza de alegria, são também os substratos que “perturbam” o universo regrado
da família em Lavoura arcaica. No mundo antigo, de Roma até a Babilônia, o
culto ao deus Dionísio fermentava festas com embriaguez dissoluta, danças
orgiásticas e desenfreada licença sexual, cujas ondas sobrepassavam a vida
familiar dos habitantes locais e suas convenções. Em Lavoura arcaica, André é
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um narrador que encontra no vinho o elixir ideal para seus delírios “e ali junto
da mesa eu só estava certo era de ter os olhos exasperados em cima do vinho
rosado que eu entornava nos copos [...] me ocorrendo que seria bom aproveitar um resto de embriaguez” (NASSAR, 2006, p. 14-16).
A narrativa de André, que tem no irmão o ouvinte e reticente interlocutor, é movida, em grande parte, por uma fluidez descontrolada, uma verborragia aparentemente caótica, um incontrolável ímpeto de falar como se estivesse
a desaguar, ou melhor, a “desvinhar,” como se uma barreira tivesse se rompido e a explosão das palavras inundasse um espaço outrora sujeito à contenção. Entre os ímpetos de expressão, André revela a Pedro a relação incestuosa
que tivera com Ana, a irmã mais nova.
“Era Ana, era Ana, Pedro, era Ana a minha fome” explodi de repente num momento alto, expelindo num só jato violento meu carnegão maduro e pestilento,
“era Ana a minha enfermidade, ela a minha loucura, ela o meu respiro, a minha
lâmina, meu arrepio, meu sopro, o assédio impertinente dos meus testículos”
gritei de boca escancarada, expondo a textura de minha língua exuberante, indiferente ao guardião escondido entre meus dentes, espargindo coágulos de sangue [...] (NASSAR, 2006, p. 107-108).

Da mesma maneira que as palavras de André são embriagadas e liberadas, Iohána, pai de André, parece também deixar vir à tona sentimentos não
peculiares à sua personalidade quotidiana nas festas regadas a vinho. No dia-adia em Lavoura arcaica, revela-se com nitidez o caráter autoritário e repressor
do pai. Mas, apesar de colocar-se como um pregador nos sermões à mesa e
assumir e sustentar um discurso bíblico, o pai parece estar mais a pregar para
si mesmo e afogar sua natureza do que o contrário. André revela em sua torrente discursiva que “o vinho tinha umedecido sua solenidade [do pai], a alegria nos olhos do meu pai mais certo então de que nem tudo em um navio se
deteriora no porão” (NASSAR, 2006, p. 30, grifos nossos). No pai possivelmente
se encontra a semente da ferocidade dionisíaca de André.
A mãe de André, considerada pelo narrador como a origem da destruição da família, tem seu lugar à esquerda do pai na mesa da família, seguida de
André, Ana e Lula, os personagens que “traziam o estigma de uma cicatriz”
(NASSAR, 2006, p. 154). A mãe é considerada pelo narrador como uma anomalia, uma protuberância mórbida assim como todos os da esquerda “um enxerto
junto ao tronco talvez funesto, pela carga de afeto” (NASSAR, 2006, p. 155).
Segundo André, a mãe desempenha um papel primordial na derrocada da família pelo seu afeto excessivo. Talvez por criar os filhos, principalmente André,
com um amor exacerbado em um ambiente onde imperam a autoridade e a
ordem, essencialmente masculinas. A mãe, como André, também se revela
portadora do estigma de uma “sensibilidade embriagada”. Ana e Lula não são
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diferentes, são também os gauches da família, mas a natureza dos irmãos mais
novos evidencia-se apenas no final da narrativa. Sobre ser gauche no romance,
Sabrina Sedlmeyer (1997, p. 89) pondera:
Esse gauche que assombra a literatura brasileira contemporânea assume em Lavoura Arcaica outros contornos. Não se trata mais do ideológico modernista — o
filho revolucionário que vai contra os dogmas assentados pela tradição — mas
sim do filho que, além de se apropriar dos grãos inteiros da fundação, tritura-os,
engole-os, para lançá-los posteriormente, numa enunciação enlouquecida, sobre
a madeira de lei, matéria que o tempo não corroerá, mas que as palavras, as do
filho, são capazes de macular.

Pedro, irmão mais velho de André, que ocupa a primeira cadeira à mesa
ao lado direito do pai, é o início do ramo que se desenvolve naturalmente do
patriarca. Ao chegar ao quarto de pensão e abraçar André, este sente nos braços do irmão o peso da família, os grãos ainda inteiros da fundação paterna.
Pedro chega como o arauto sombrio, verbalizando o encharcado fardo do amor materno, mas representando a força do pai e do avô “a fim de cumprir a
sublime missão, Pedro já ensaia os primeiros passos para tomar o lugar do
patriarca. Já não há grandes diferenças entre eles: um e outro representam o
poder dentro da família, poder que visa assegurar a limpeza, a decência, a ordem e a luminosidade/o esclarecimento” (RODRIGUES 2006, p. 29).
Pedro, o filho primogênito, ao ser o portador do afeto e do zelo da família e na tentativa de convencer André a voltar para casa, afirma “Nós te amamos muito, nós te amamos muito”, para em seguida, de súbito, retomar o seu
estatuto de representante da ordem patriarcal, questionar André “[...] Por que
as venezianas estão fechadas?” [...] e ordenar: “Abotoe a camisa, André”
(NASSAR, 2006, p. 10). Ele se comporta como uma duplicação da força repressora ao confirmar as palavras do pai que a decência e o pudor da família não
toleram a nudez.
Por meio das lembranças de André, o discurso do pai novamente se faz
presente em palavras naquele quarto de pensão
[...] na união da família está o acabamento dos nossos princípios; e, circunstancialmente, entre posturas mais urgentes, cada um deve sentar-se num banco,
plantar bem um dos pés no chão, curvar a espinha, fincar o cotovelo do braço no
joelho e, depois, na altura do queixo, apoiar a cabeça no dorso da mão, e com os
olhos amenos assistir ao movimento do sol e das chuvas e dos ventos, e com os
mesmos olhos amenos assistir à manipulação misteriosa de outras ferramentas
que o tempo habilmente emprega em suas transformações, não questionando
jamais sobre seus desígnios insondáveis, sinuosos, como não se questionam nos
puros planos das planícies as trilhas tortuosas, debaixo dos cascos, traçadas nos
pastos pelos rebanhos: que o gado sempre vai ao cocho [...] (NASSAR, 2006, p.
60).
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As palavras do irmão mais velho mostram a que veio o primogênito: regrar o desregrado, dar antídoto ao “epilético”. Mas André deseja, em seus
delírios narrativos, transformar Pedro em mensageiro de sua verdade e anunciar seu infortúnio à família:
“[...] não faz mal a gente beber” eu berrei transfigurado, essa transfiguração que
há muito devia ter-se dado em casa “eu sou um epilético” [...] “volte agora pra
casa e faça essa revelação, volte agora e você verá que as portas e as janelas lá
de casa hão de bater com essa ventania ao se fecharem e que vocês, homens, da
família, carregando a pesada caixa de ferramentas do pai, circundarão por fora a
casa encapuçados, martelando e pregando com violência as tábuas em cruz contra as folhas das janelas, e que nossas irmãs de temperamento mediterrâneo e
vestidas de negro hão de correr esvoaçantes pela casa em luto e será um coro de
uivos, soluços e suspiros nessa dança familiar trancafiada e uma revoada de lenços pra cobrir os rostos e chorando e exaustas elas hão de amontoar-se num
canto e você grite cada vez mais alto ‘nosso irmão é um epilético, um convulso,
um possesso’ [...]” (NASSAR, 2006, p. 39-40, grifos nossos).

No filme, a narrativa em voice-over desse momento é imageticamente
representada por uma das seqüências mais complexas da produção. Enquanto
André narra o texto acima, vemos uma projeção na qual imagens fragmentadas se sobrepõem, a movimentação das personagens é intensa, tanto das mulheres dentro da casa, repetindo em cantochão “Ele carrega o demônio no
corpo”, como dos homens do lado de fora, a pregarem apressadamente ripas
sobre as janelas e portas para impedir a entrada do mal. Os ângulos oblíquos,
os enqua-dramentos multifacetados, a nebulosidade das imagens, a repetição
infindável da mesma frase desestabilizam a percepção de “realidade” do espectador e o fazem adentrar um universo inseguro, caótico, e ser possuído
pelo pavor da iminência do mal.
A PRIMEIRA DANÇA DE ANA
A última citação do romance incluída acima demonstra que o vinho é
necessário para que André, já dionisíaco pela sua própria sensibilidade embriagada, dê vazão às forças instintivas que passam a reger sua existência, solte as
últimas amarras que o ligam às convenções e aos valores patriarcais que imperam em sua casa e desate a descrever a dança de irmã mais nova.
Em O nascimento da tragédia, Nietzsche sugere que na dança “[...] algo
jamais experimentado empenha-se a se exteriorizar [...] um novo mundo de
símbolos se faz necessário, todo o simbolismo corporal, não apenas o simbolismo dos lábios, dos semblantes, das palavras, mas o conjunto inteiro, todos
os gestos bailantes dos membros em movimentos rítmicos” (2007, p. 32). Esta
passagem reverbera no tempo e no espaço ao lermos sobre os movimentos de
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Ana nas danças em Lavoura arcaica ([1975] 2006), romance de Raduan Nassar
— a primeira, narrada por André ao seu irmão Pedro em um decadente quarto
de pensão; e a segunda, depois do retorno de André à casa da família, narrada
também por ele, enquanto observa a impetuosidade da irmã a dançar no centro do círculo dos bailantes, na festa em sua homenagem. À Ana não é concedida nenhuma fala durante a narrativa pelo autor ou narrador, circunscrevendo desse modo o silêncio que impera entre as mulheres em sociedade
profundamente patriarcal. Mas à Ana é concedida a volúpia de movimentos na
dança, o frêmito que faz com que a fala lhe seja, em última análise, completamente desnecessária.
Na continuidade da passagem citada acima, Nietzsche argumenta: “Então crescem as outras forças simbólicas, as da música, em súbita impetuosidade, na rítmica, na dinâmica e na harmonia. Para captar esse desencadeamento
simultâneo de todas as forças simbólicas, o homem já deve ter arribado ao
nível do desprendimento de si próprio que deseja exprimir-se simbolicamente
naquelas forças...” (NIETZSCHE, 2007, p. 35). É assim que Ana se expressa —
simbolicamente naquelas forças, nas quais o desprendimento de si mesma, de
tudo e de todos que a cercam, com exceção de André, alcança a potência máxima. É por meio da dança — do gestual — que Ana exterioriza sua sensualidade, sua sexualidade, sua rebeldia contra os valores da família e sua ousadia de
ser.
Em André, a lembrança da dança de Ana é motivada pelo comentário de
Pedro sobre a partida de André “quanto mais estruturada [a família], mais
violento o baque, a força e a alegria de uma família assim podem desaparecer
com um único golpe” (NASSAR, 2006, p. 26). De súbito a mente de André é
tomada pela lembrança dos preparativos para a dança, pelo riso do bando de
moças e moços, pela imagem dos homens dando-se os braços e formando um
círculo sólido:
[...] renasceram na minha imaginação os dias claros de domingo daqueles tempos em que nossos parentes da cidade se transferiam para o campo acompanhados dos mais amigos, e era no bosque atrás da casa, debaixo das árvores mais altas que compunham com o sol o jogo alegre e suave de sombra e luz, depois que
o cheiro da carne assada já tinha se perdido entre as muitas folhas das árvores
mais copadas, era então que se recolhia a toalha antes estendida por cima da
relva calma, e eu podia acompanhar assim recolhido junto a um tronco mais distante os preparativos agitados para a dança, os movimentos irrequietos daquele
bando de moços e moças, entre eles minhas irmãs com seu jeito de camponesas,
nos seus vestidos claros e leves, cheias de promessas de amor suspensas na pureza de um amor maior, correndo com graça, cobrindo o bosque de risos, deslocando as cestas de frutas para o lugar onde se estendia a toalha, os melões e as
melancias partidas aos gritos de alegria, as uvas e as laranjas colhidas dos poma-
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res e nessas cestas com todo viço bem dispostas sugerindo no centro do espaço
o mote para a dança, e era sublime essa alegria com o sol descendo espremido
entre as folhas e os galhos, se derramando às vezes na sombra calma através de
um facho poroso de luz divina que reverberava intensamente naqueles rostos
úmidos, e era então a roda dos homens se formando primeiro, meu pai de mangas arregaçadas arrebanhando os mais jovens, todos eles se dando rijo os braços,
cruzando os dedos firmes nos dedos da mão do outro, compondo ao redor das
frutas o contorno sólido de um círculo como se fosse o contorno destacado e forte da roda de um carro de boi [...] (NASSAR, 2006, p. 26-28, grifos nossos).

A música que rege os movimentos da dança sai da flauta que é tocada
pelo tio imigrante com suas bochechas infladas pelo sopro e rubras pelo vinho.
A princípio o som se propaga lentamente, como se o músico estivesse a ensaiar a melodia, para então se soltar vibrante e célere, tomando e encantando o
bosque e convidando Ana a adentrar o círculo:
[...] e logo meu velho tio, velho imigrante, mas pastor na sua infância, puxava do
bolso a flauta, um caule delicado nas suas mãos pesadas, e se punha então a soprar nela como um pássaro, suas bochechas se inflando como as bochechas de
uma criança, e elas inflavam tanto, tanto, e ele sangüíneo dava a impressão de
que faria jorrar pelas orelhas, feito torneiras, todo o seu vinho, e ao som da flauta a roda começava, quase emperrada, a deslocar-se com lentidão, primeiro num
sentido, depois no contrário, ensaiando devagar a sua força num vaivém duro e
ritmado ao toque surdo e forte dos pés batidos virilmente contra o chão, até que
a flauta voava de repente, cortando encantada o bosque, correndo na floração
do capim varando os pastos, e a roda então vibrante acelerava o movimento circunscrevendo todo o círculo, e já não era mais a roda de um carro de boi, antes a
roda grande de um moinho girando célere num sentido e ao toque da flauta que
reapanhava desvoltando sobre seu eixo, e os mais velhos que presenciavam, e
mais as moças que aguardavam sua vez, todos eles batiam palmas reforçando o
novo ritmo [...] (NASSAR, 2006, p. 28, grifos nossos).

A flauta tem um papel mágico na literatura e cultura de muitos povos.
Na literatura indiana, é usada como referência a Krishna que, segundo Bhãgavata — Purãna, é um deus flautista e “Quando toca a flauta, o mundo inteiro
se anima por simpatia: os rios param, as pedras brilham, os lótus tremem, gazelas, vacas, pássaros entram em êxtase: demônios e ascetas ficam fascinados”
(PORTO, 2007). Na cultura grega antiga, o deus Pan, apaixonado pela ninfa
Syrinx, quando esta retornou ao fundo do rio, fez uma flauta de bambu para
tocar sua tristeza (PORTO, 2007). Nos ritos dionisíacos: “o deus [Dionísio]
transformou os remos da nau em serpente, encheu a nau de hera e fez soarem
incontáveis flautas invisíveis” (KURY, 2003, p. 110). Em Lavoura arcaica, a flauta também ecoa como instrumento encantatório. Os dançarinos libaneses liquefazem-se na melodia que os perpassa e solidificam o ritmo célere da flauta
com seus movimentos e com a forte batida dos pés no chão.
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Ana, impetuosa, ativa, ao som da flauta que vara o bosque, adentra o
círculo — figura mítica de completude, do infinito, do olho fechado de Deus.
Ao colocar-se no centro, Ana transforma-se em ponto no centro do círculo — o
olho aberto de Deus, ou seu oposto: o símbolo de Satanás. Ao tratar de símbolos e seus significados, Oliveira (2007) diz que: “O círculo representa o planeta
terra como reino de Satanás. O ponto são os homens, instrumentos a serviço
desse reino.” André, distante, recostado a uma árvore, entrega-se, embriagado
pelos movimentos de Ana, ao inevitável prazer telúrico — que não deixa de ser
um retorno ao útero materno e uma antecipação do prazer de conhecer Ana,
biblicamente falando. Assim cria Nassar a narrativa de André diante do encontro com o princípio feminino representado por Ana:
[...] e não tardava, Ana, impaciente, impetuosa, o corpo de campônia, a flor vermelha feito um coalho de sangue prendendo de lado os cabelos negros e soltos,
essa minha irmã que, como eu, mais que qualquer outro em casa, trazia a peste
no corpo, ela varava então círculo que dançava e logo eu podia adivinhar seus
passos precisos de cigana se deslocando no meio da roda, desenvolvendo com
destreza gestos curvos entre as frutas e as flores dos cestos, só tocando a terra
na ponta dos pés descalços, os braços erguidos acima da cabeça serpenteando
lentamente ao trinado da flauta mais lento, mais ondulante, as mãos graciosas
girando no alto, toda ela cheia de uma selvagem elegância, seus dedos canoros
estalando como se fossem, estava ali a origem das castanholas, e em torno dela
a roda girava cada vez mais veloz, mais delirante, as palmas de fora mais quentes
e mais fortes, e mais intempestiva, e magnetizando a todos, ela roubava de repente o lenço branco do bolso de um dos moços, desfraldando-o com a mão erguida acima da cabeça enquanto serpenteava o corpo, ela sabia fazer as coisas,
essa minha irmã, esconder primeiro bem escondido sob a língua a sua peçonha e
logo morder o cacho de uva que pendia em bagos túmidos de saliva enquanto
dançava no centro de todos, fazendo a vida mais turbulenta, tumultuando dores,
arrancando gritos de exaltação, e logo entoados em língua estranha começavam
a se elevar os versos simples, quase um cântico, nas vozes dos mais velhos, um
primo menor e mais gaiato, levado na corrente, pegava duas tampas de panelas
fazendo os pratos estridentes [...] (NASSAR, 2006, p. 28-29, grifos nossos).

Nessa alegria aparentemente familiar, festiva e permi-tida no reino contido do patriarca, o narrador, fora do círculo, observa o pai deixar-se levar pelo
excesso, tendo sua sobrie-dade e austeridade umedecidas pelo vinho. Mas
André observa principalmente Ana. Tomado pelo desejo de acercar-se da irmã,
André deseja possuir a terra e ser possuído por ela:
[...] e ao som contagiante parecia que as garças e os marrecos tivessem voado da
lagoa pra se juntarem a todos ali no bosque, e eu podia imaginar, depois que o
vinho tinha umedecido sua solenidade, a alegria nos olhos do meu pai mais certo
então de que nem tudo em um navio se deteriora no porão, e eu sentado onde
estava sobre uma raiz exposta num canto do bosque mais sombrio, eu deixava
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que o vento leve que corria entre as árvores me entrasse pela camisa e me inflasse o peito, e na minha fronte eu sentia a carícia livre dos meus cabelos, e eu
nessa postura aparentemente descontraída ficava imaginando de longe a pele
fresca do seu rosto cheirando a alfazema, a boca um doce gomo, cheia de meiguice, mistério e veneno nos olhos de tâmara, e os meus olhares não se continham, eu desamarrava os sapatos, tirava as meias e com os pés brancos e limpos
ia afastando as folhas secas e alcançando abaixo delas a camada de espesso húmus, e a minha vontade incontida era de cavar o chão com as próprias unhas e
nessa cova me deitar à superfície e me cobrir inteiro de terra úmida [...] (NASSAR,
2006, p. 28-31, grifos nossos).

O TORNAR-SE HOMEM E MULHER
André relaciona-se, com sua narrativa verborrágica, à desconstrução da
contenção discursiva dos sermões do pai, a maioria deles moldados em textos
sagrados, transformando-os em discursos subversivos que levam à transgressão, a ações de rebeldia contra os valores da sociedade patriarcal, marcada por
austeridade, imposições e proibições. Na esteira de rebeldia de André seguem
Ana e Lula, o irmão mais novo, que está decidido a abandonar a casa, como
André fizera.
Recobremos o momento em que André sente-se o “profeta” de sua própria história. Subvertendo a narrativa da edificação do templo por Jesus, a
personagem resgata o momento em que sente o fluxo da vida pela primeira
vez:
[...] pela primeira vez senti o fluxo da vida, seu cheiro forte de peixe, e o pássaro
que voava traçava em meu pensamento uma linha branca e arrojada, da inércia
para o eterno movimento; e mal saindo da água de meu sono, mas já sentindo as
patas de um animal forte galopando, eu cegado por tanta luz tenho dezessete
anos e minha saúde é perfeita e sobre esta pedra edificarei a minha igreja particular, a igreja para o meu uso, a igreja que freqüentarei de pés descalços e corpo
desnudo, despido como vim ao mundo, e muita coisa estava acontecendo comigo pois me senti num momento profeta da minha própria história [...] (NASSAR,
2006, p. 87, grifos nossos).

É nesta ocasião que André reúne forças para rebelar-se contra o repetitivo discurso autoritário do pai sobre a paciência como sendo a maior de todas
as virtudes “[...] eu tinha simplesmente forjado o punho, erguido a mão e decretado a hora: a impaciência também tem os seus direitos!” (NASSAR, 2006,
p. 88). Não sabemos se esta última frase foi realmente pronunciada por André
no romance. Provavelmente não. Mas no filme, este é o momento em que
André demonstra que sua saturação com as palavras do pai chegou ao limite,
insurge-se contra elas e abandona seu lugar à mesa da família. Ana só expressa
sua ousadia ou rebeldia pelo gestual: quando dança e quando se entrega a
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André. Ela não pronuncia sequer uma palavra, como mencionado anteriormente, e a vemos apenas pelo olhar de André, o narrador.
No filme, Carvalho utiliza uma passagem do conto “Menina a caminho”,
também de autoria de Nassar, para sugerir uma cena paralela à cena em que
André sente o fluxo de vida pela primeira vez. Na cena do filme, Ana observa
seu corpo cheia de espanto no momento em que se torna mulher. No banheiro, pega um pequeno espelho, pendurado no alto sobre a pia, coloca-o no
chão, toca sua genitália ao agachar-se sobre o espelho e traz a palma da mão
coberta de sangue vaginal. A personagem do conto sugere esse ritual:
No banheiro, a menina se levanta da privada, os olhos pregados no espelho de
barbear do pai, guarnecido com moldura barata, como as de quadro de santo.
Puxa o caixote, sobe em cima, desengancha o espelho da parede, deitando-o em
seguida no chão de cimento. Acocora-se sobre o espelho como se sentasse num
penico, a calcinha numa das mãos, e vê, sem compreender, o seu sexo emoldurado. Acaricia-o demoradamente com a ponta do dedo, os olhos sempre cheios
de espanto [...] (NASSAR, 2002, p. 49).

Este se descobrir mulher, que não está no romance, passa a ser no filme
uma imagem especular ao fluxo de vida que André sente aos dezessete anos e
traz ao primeiro plano mais uma vez a cor vermelha, emblemática da natureza
apaixonada de Ana. A cor vermelha está ligada a Ana de outras formas tanto
no livro como no filme: pela flor vermelha que prende seus cabelos negros e
soltos e é descrita como um “coalho de sangue” na narrativa das duas danças,
pela boca borrada de batom vermelho e pelo vinho tinto que derrama sobre
seu corpo na última dança. Essas imagens rubras emergem também como
símbolos apocalípticos na narrativa.
A ÚLTIMA DANÇA DE ANA
Na segunda parte, dando prosseguimento à narrativa que se iniciara
com a chegada de Pedro, André aceita ser levado de volta para casa pelo irmão, e a narrativa compreende uma breve lembrança de um dos sermões do
pai, o reencontro com a família, a conversa com o pai, o aconchego com a
mãe, o “aconchego a” Lula, a festa em homenagem ao regresso do “filho pródigo”, a última dança de Ana, com seu frêmito dionisíaco, seguida de sua morte. Grande parte da descrição dos acontecimentos que antecedem a dança é
idêntica à passagem anterior, com exceção do tempo verbal. Na primeira passagem, o narrador usa o imperfeito, sugerindo dessa maneira o “eterno retorno”; na descrição da segunda e última dança, quase idêntica à primeira (longos
trechos que não repetiremos na citação abaixo), ele usa o passado, o tempo do
que já foi, acabou. O narrador não mais verá Ana adentrando o círculo dos
bailantes, movendo os pés freneticamente, agitando o lenço branco roubado
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de um dos rapazes e derramando vinho sobre seu corpo. Na última dança, Ana
assemelha-se às “bacantes”, seguidoras do deus Dionísio. Como aquelas, Ana
está coberta de adornos, neste caso as “quinquilharias” das prostitutas que
André guardava em uma caixa. “As bacantes formavam o corpo de seguidoras
de Dionísio [Baco], tendo sobre os ombros peles de corças pintalgadas e a cintura cingida por uma serpente e atingiam o maior grau de perfeição báquica,
ao ignorar qualquer tipo de repressão moral” (As bacantes, 2007).
O relato da última dança de Ana revela o mesmo delírio frenético das
bacantes e o repúdio a qualquer repressão. Ele marca também os momentos
que antecedem a tragédia:
[...] foi então que se recolheu a toalha antes estendida por cima da relva calma, e
eu pude acompanhar assim recolhido junto a um tronco mais distante os preparativos agitados para a dança [...] e quando menos se esperava, Ana (que todos
julgavam sempre na capela) surgiu impaciente numa só lufada, os cabelos soltos
espalhando lavas, ligeiramente apanhados num dos lados por um coalho de sangue (que assimetria mais provocadora!), toda ela ostentando um broche exuberante, uma borra gordurosa no lugar da boca, uma pinta de carvão acima do
queixo, a gargantilha de veludo roxo apertando-lhe o pescoço, um pano murcho
caindo feito flor da fresta escancarada dos seios, pulseiras nos braços, anéis nos
dedos, outros aros nos tornozelos, foi assim que Ana, coberta de quinquilharias
mundanas da minha caixa, tomou de assalto a minha festa, varando com a peste
no corpo o círculo que dançava, introduzindo com segurança, ali no centro, sua
petulante decadência, assombrando os olhares de espanto, suspendendo em cada boca o grito, paralisando os gestos por um instante, mas dominando a todos
com seu violento ímpeto de vida, e logo eu pude adivinhar, apesar da graxa que
me escureceu subitamente os olhos, seus passos precisos de cigana se deslocando no meio da roda [...] Ana, sempre mais ousada, mais petulante, inventou um
novo lance alongando o braço, e, com graça calculada (que demônio mais versátil!), roubou de um circundante a sua taça, logo derramando sobre os ombros nus
o vinho lento, obrigando a flauta a um apressado retrocesso lânguido, provocando a ovação dos que a cercavam, era a voz surda de um coro ao mesmo tempo
sacro e profano que subia, era a comunhão confusa de alegria, anseios e tormentos, ela sabia surpreender, essa minha irmã, sabia molhar a sua dança, embeber
a sua carne [...] (NASSAR, 2006, p. 186-188, grifos nossos).

São imagens especulares, as descrições das danças de Ana. Nesta última,
porém, não há limites. O círculo se desfaz — como se o olho de Deus fosse
vazado ou o círculo de Satanás rompesse a contenção delimitada pela linha do
círculo — diante da impetuosidade de Ana e da tentativa das mulheres da família de refrear seu desvario. Ao ignorar qualquer tentativa de controlá-la, Ana
revela a impetuosidade do seu desejo por André. Este sente seus membros
amputados e separados do corpo em busca de uma unidade que possivelmen220
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te só encontrará ao tornar-se novamente um com Ana. Ignorando tudo e todos, com exceção de André, Ana sequer imagina o destino que a aguarda:
[...] essa minha irmã, sabia molhar a sua dança, embeber a sua carne, castigar a
minha língua no mel litúrgico daquele favo, me atirando sem piedade numa insólita embriaguez, me pondo convulso e antecedente, me fazendo ver com uma
espantosa lucidez as minhas pernas de um lado, os braços do outro, todas as minhas partes amputadas se procurando na antiga unidade do meu corpo (eu me
reconstruía nessa busca! que salmoura nas minhas chagas, que ardência mais salubre nos meus transportes!), eu que estava certo, mais certo do que nunca, de
que era pra mim, e só pra mim, que ela dançava (que reviravoltas o tempo dava!
que osso, que espinho virulento, que glória para meu corpo [...] (NASSAR, 2006,
p. 188-189, grifos nossos).

Esta referência por parte de André ao desmembramento de seu corpo
remete ao mito de Dionísio Zagreu e corrobora a idéia de que André carrega
em si o coração de outro Dionísio, ou seja, que ele é “herdeiro”, e não origem,
dos traços dionisíacos na família:
Dioniso Zagreu, chamado “primeiro Dionísio” nos mistérios órficos, era filho de
Zeus e Perséfone. Para gerá-lo Zeus uniu-se a Perséfone sob a forma de uma serpente, com a intenção de deixá-lo como seu sucessor reinando no mundo. Com
receio do ciúme de Hera, Zeus entregou Zagreu recém-nascido a Apolo e aos Curetes, que o criaram no monte Parnasso. Entretanto, Hera descobriu o seu esconderijo e incumbiu os Titãs de irem buscá-lo. Zagreu quis fugir metamorfoseando-se num touro e outras criaturas, porém os Titãs cortaram-no em pedaços e
o devoraram; salvaram-se dele apenas o coração, tirado por Palas dos Titãs, e alguns pedaços insignificantes recolhidos e enterrados por Apolo perto do tripé do
templo de Delfos. Perseverando em sua intenção, Zeus mandou Sêmele engolir o
coração do menino, fazendo-a conceber o “segundo Dioniso” (Contos e lendas).

O desmembramento de André diante da ousadia da dançarina encontra
paralelo imagético nas primeiras cenas do filme, quando em plano de detalhe,
ângulo oblíquo e câmera plongée — focalizando ora parte do rosto, um olho, a
barba por fazer, o nariz aquilino, os poros da pele, as costelas aparentes, a
boca aberta liberando passagem para a respiração ofegante e o gemido orgástico — André é introduzido ao espectador, que, por sua vez é incapaz de precisar sua identidade e sua lavoura solitária, mas entra em estado de antecipação
dramática pela carga de “invasões” imagéticas e sonoras até o ápice e resolução da cena.
Ainda no filme, apascentando ovelhas pelos campos, Ana é a filha que
mais se afasta da casa paterna. Este estar longe de casa de certa forma justifica
o fato de que a família não nota sua ausência quando vai ao encontro de André. As outras filhas mais velhas, Rosa, Zuleika e Huda, ajudam a mãe nas lidas
domésticas. Ao ir ao encontro de André na casa velha, Ana dá o primeiro passo
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em direção à grande transgressão das leis judaico-cristãs. Na primeira dança,
Ana fita André e parece dançar para ele, mas é com muita cautela e reticência
que ela se aproxima da casa velha onde André a aguarda. Deitada sobre o ninho de palha construído por André, Ana está aparentemente inconsciente. A
cena parece indicar que Ana permanecerá passiva, como se indiferente aos
arroubos do irmão. Mas não é isso o que segue. Ana dá a deixa: começa a movimentar sua mão afagada pelas mãos de André, de certa forma sinalizando
que sua passividade é uma aparente contenção do seu desejo. Depois da relação sexual com André, Ana, contrita, foge para a capela e o repudia quando ele
tenta convencê-la a viverem o amor interdito.
Da noite do retorno de André até a hora da festa, ele não vê Ana. Dizem
as outras irmãs que ela está na capela. Refugiar-se na capela parece indicar
que lá, onde ela repudiara o irmão no passado, começa não apenas sua aceitação de ser a “mulher” do irmão, mas a decisão de tomar em suas mãos o destino que os unira. Adornada com as lembranças rotas das prostitutas, André vê
Ana apenas quando ela adentra o círculo dos bailantes. Como diz André, ela
sabe das coisas e seu comportamento deixa claro que ela não apenas aceitou a
proposta que André lhe fizera na capela, mas também que nada a impedirá de
realizar seu desejo. Ana, ao contrário de André, não desconstrói o discurso
paterno através da fala aparente-mente sem nexo, ela o desconstrói, durante a
narrativa, pelo silêncio total e, durante as festas, pelo ousadia dos movimentos. No final, o frêmito irrefreável de Ana liberta de vez seu desejo incontrolável. Nada nem ninguém a impedirá de entregar-se ao irmão. Sua declaração de
entrega está gravada em todos os seus poros encharcados pelo vinho, elemento primordial de Baco [Dionísio] e das bacantes.
É, como mencionamos, nas festas que a austeridade paterna e o comedimento imposto à família são colocados de lado. Durante a última dança, observando a ousadia de Ana e não contendo sua dor, Pedro dirige-se ao pai, já
“úmido de vinho”, e conta-lhe apressadamente o que se passara entre ela e
André. Este vê quando Pedro se aproxima do pai e revela-lhe o segredo ao
ouvido:
[...] e eu nessa senda oculta mal percebi de início o que se passava, notei confusamente Pedro, sempre taciturno até ali, buscando agora por todos os lados com
olhos alucinados, descrevendo passos cegos entre o povo imantado daquele
mercado — a flauta desvairava freneticamente, a serpente desvairava no próprio
ventre, e eu de pé vi meu irmão mais tresloucado ainda ao descobrir o pai, disparando até ele, agarrando-lhe o braço, puxando-o num arranco, sacudindo-o pelos
ombros, vociferando uma sombria revelação, semeando nas suas ouças uma semente insana, era a ferida de tão doída, era o grito, era sua dor que supurava
(pobre irmão!), e, para cumprir-se a trama do concerto, o tempo, jogando com
requinte, travou os ponteiros: correntes corruptas instalaram-se comodamente
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entre vários pontos, enxugando de passagem a atmosfera, desfolhando as nossas
árvores, estorricando mais rasteiras o verde das campinas, tingindo de ferrugem
nossas pedras protuberantes, reservando espaços prematuros para logo erguer,
em majestosa solidão, as torres de muitos cactus [...] (NASSAR, 2006, p. 189-190,
grifos nossos).

Em As bacantes, de Eurípides, Agave, a mãe de Penteu, perturbada pelas
essências báquicas e pelo o clamor de Dionísio: “Jovens, trago-vos aquele que
lançou a irrisão sobre nós e sobre mim e os meus rituais. Castigai-o vós!”
(EURÍPIDES, 1998, p. 90), sugere que o galho de árvore no qual subiu Penteu,
para ter uma visão melhor, seja quebrado e a “fera” destruída, a fim de preservar o segredo das danças ao deus. A primeira a começar o ritual do esquartejamento é a mãe, que cai sobre o filho em delírio frenético. Ele arranca seus
disfarces e grita em uma tentativa vã de avisá-la que era o filho ao qual ela
dera à luz no palácio de Equión. Com a boca a espumar e revolvendo os olhos
em todas as direções, sem conseguir refletir com clareza, Agave agarra o antebraço esquerdo do filho e desarticula-lhe o ombro, não pela sua própria força,
mas pela destreza que o deus infundira em suas mãos e o estraçalha aos gritos,
vendo nele um jovem leão em desgraça (EURÍPIDES, 1998, p. 91-92).
Assim como em As bacantes, o patriarca em Lavoura arcaica, transluciferado pela ira, liberado pelo vinho e movido pelas vozes interiores da tradição, “abate a fera”, também fruto de suas entranhas.
[...] a testa nobre de meu pai, ele próprio ainda úmido de vinho, brilhou um instante à luz morna do sol enquanto o rosto inteiro se cobriu de um branco súbito
e tenebroso, e a partir daí todas as rédeas cederam, desencadeando-se o raio
numa velocidade fatal: o alfanje estava ao alcance de sua mão, e, fendendo o
grupo com a rajada de sua ira, meu pai atingiu com um só golpe a dançarina oriental (que vermelho mais pressuposto, que silêncio mais cavo, que frieza mais
torpe nos meus olhos!), não teria a mesma gravidade se uma ovelha se inflamasse, ou se outro membro qualquer do rebanho caísse exasperado, mas era o próprio patriarca, ferido nos seus preceitos, que fora possuído de cólera divina (pobre pai!), era o guia, era a tábua solene, era a lei que se incendiava — essa
matéria fibrosa, palpável, tão concreta, não era descarnada como eu pensava, tinha substância, corria nela um vinho tinto, era sangüínea, resinosa, reinava drasticamente as nossas dores (pobre família nossa, prisioneira de fantasmas tão
consistentes!), e do silêncio fúnebre que desabara atrás daquele gesto, surgiu
primeiro, como de um parto, um vagido primitivo (NASSAR, 2006, p. 190-191, grifos nossos).

Lavoura arcaica apresenta de modo enfático, com a presença de André
e Ana, o que Nietzsche afirma em O nascimento da tragédia: “Contra a moral,
portanto, voltou-se então [...] o meu instinto, como um instinto em prol da
vida, e inventou para si, fundamentalmente, uma contradoutrina e uma conA Cor das Letras — UEFS, n. 9, 2008
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tra-valoração da vida, puramente artística, anticristã. Como denominá-la? [...]
com o nome de um deus grego: eu a chamei dionisíaca” (NIETZSCHE, 2007, p.
18). Esta é a filosofia de vida de André e Ana em Lavoura arcaica. Mas, contra
o instinto em prol da vida, ergue-se o patriarca da família, imobiliza para sempre aquela que escolhera o movimento como a única forma de expressão — a
“dançarina oriental”, a bacante que com sua dança e embriaguez cultua seu
deus. É como se Agave — líder das bacantes, adoradora de Dionísio e assassina
de seu filho — estendesse o alfanje mortal para o pai de Ana, em um gesto
paradoxalmente emblemático da destruição do dionisíaco. André-Dionísio, a
quem a dança de Ana é dedicada, imobilizado pelo efeito paralisante da tragédia, assiste, naquele momento, à cena do assassinato de Ana com “frieza torpe” em seus olhos.
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A EXPERIÊNCIA DO EXÍLIO EM MIGUEL TORGA
Zuleide Duarte1
Resumo: O tópico da emigração atravessa a literatura portuguesa desde o seu
nascedouro e chega à contemporaneidade pelas múltiplas vozes dos escritores
lusófonos disseminados pelo mundo. Miguel Torga, poeta, ficcionista e teatrólogo português, filia-se a essa tradição, realizando uma obra que tematiza a terra, a saudade e a simplicidade do homem do campo. A condição de exilado, experiência vivida pelo próprio autor, surge na obra de Torga em imagens
representativas da vocação telúrica do lusitano.
Palavras-Chave: Exílio, Terra, Saudade, Miguel Torga.
Abstract: Emigration is a topic that pervades Portuguese literature from its beginnings, achieving contemporary expression in the many voices of lusophone
writers disseminated around the world. Miguel Torga, Portuguese poet, dramatist and fiction writer, is a part of this tradition, creating works where “saudade”
(nostalgia, longing), the love of land and the simplicity of rural life are central
themes. The condition of man-in-exile, an experience lived by the author himself,
appears in Torga’s works in images representative of the Portuguese telluric vocation.
Key Words: Exile, Earth, Saudade, Miguel Torga.
Eu sei por experiência que os exilados se alimentam de esperança (Ésquilo, Agamenon, 458 a.C.).

O termo exílio utiliza-se para o período que vai da deportação para a
Babilônia até o retorno a Jerusalém. Esse prolongamento na diáspora, que se
vem repetindo até hoje para a maioria dos judeus, remonta às primeiras gerações, que vão de 538 a 586, considerando-se a contagem regressiva, segundo o
Dicionário bíblico universal2. Os judeus exilados na Babilônia sofreram muito,
sujeitando-se a regimes completamente diferentes inclusive à escravidão. Estes eram tomados pelo sentimento de nacionalidade sendo a crença um ele1
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Professora Titular junto ao Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade,
da Universidade Estadual da Paraíba — PPGLI/UEPB, Campina Grande. Endereço eletrônico:
zuleide.duarte@uol.com.br; zuleideduarte@hotmail.com.
Monloubu e Du Buit, em seu Dicionário bíblico universal (p. 276), dizem sobre o êxodo: “Sinal
inequívoco do lugar que este tema teve e ainda tem no coração de Israel e no coração da Igreja. Israel vê na saída do Egito o decisivo evento fundador de sua história e sua fé: evento
fundamental ao qual remete a liturgia cada vez que for necessário, por um retorno ao passado, reafirmar suas convicções abaladas pelas dificuldades do presente. Quanto aos cristãos, a
semelhança entre a noite pascal, comemorativa do Êxodo, e a noite da Ressurreição, os leva a
associar essas duas ‘maravilhas’ e a meditar sobre a segunda a partir das reflexões já feitas
sobre a primeira. Só é possível citar rapidamente, seguindo a ordem cronológica mais verossímil, os textos que evocam este tema central”.
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mento que os unia: Jerusalém não seria destruída e eles voltariam, retornando
afinal à pátria. O retorno ao passado permite reafirmar convicções abaladas
pelas dificuldades presentes e os antigos sempre recorriam a esse momento
de corte como um meio de fortalecimento do ser humano. Já o conceito de
êxodo está associado à idéia de saída como na fuga do Egito ocorrida em 1250
e que envolveu as tribos de Efraim, Manassés e os Levitas liderados por Moisés.
A condição de exilado remonta, segundo Maria José de Queiróz (1998)
ao ano 2.000 a.C., quando um imperador do Antigo Egito baniu um cidadão
chamado Sinuhe. A informação foi colhida pela autora em texto do egiptólogo
francês François-Joseph Chabas, estudioso que traduziu papiros egípcios onde
registra, inclusive, a opinião do exilado Sinuhe acerca da punição sofrida: “ir
para o exílio não estava escrito na minha mente nem no meu coração. Eu me
arranquei por força do solo onde estava” (QUEIRÓZ, 1998, p. 13).
Miguel Torga viveu a experiência do exílio no Brasil ainda criança, compartilhando a saudade e a dor da perda da pátria, o que lhe permitiu avaliar o
alto preço pago pelos emigrantes. Nos versos abaixo lemos o registro dessa
experiência:
Brasil onde vivi, Brasil onde penei,
Brasil dos meus assombros de menino:
Há quanto tempo já que te deixei,
Cais do lado de lá do meu destino!
Que milhas de angústia no mar da saudade!
Que salgado pranto no convés da ausência!
Chegar. Perder-te mais. Outra orfandade,
Agora sem o amparo da inocência.
...................................................
Ah, desterro do rosto em cada face,
Tristeza dum regaço repartido!
Antes o desespero naufragasse
Entre o chão encontrado e o chão perdido.

A noção de uma pátria-além confunde e angustia o poeta, para quem o
passado e o presente associam-se a perdas que interferem em sua forma de
ser e estar no mundo.
Afinal, a realização torna-se possível no âmbito da imaginação, onde espaço e tempo perdem o caráter de precisão e inexorabilidade que angustia o
homem. Pela imaginação, é possível a fuga.
O caráter inelutável de uma partida que gera sentimento de solidão,
desconforto e saudade, estimula nos emigrantes a sensação de exílio, que,
embora voluntário, foi ditado por necessidades que nem sempre estiveram em
consonância com os seus reais e íntimos desejos. No fundo, esses personagens
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deixaram seu país de origem em busca do Eldorado ou da Árvore das Patacas,
expressão característica do português que migrava para o Brasil. Fazer fortuna
e retornar o mais depressa possível era o sonho que acalentavam. O choque,
que eles enfrentam na nova pátria, faz recrudescer o sentimento de arraigado
amor à terra de origem. A tristeza experimentada no êxodo/exílio favorece o
mergulho em um estado depressivo, de fundo melancólico, que faz o personagem alimentar a idéia, também melancólica, da impossível ubiqüidade. É inegável que, na maioria das obras portuguesas, o tópico da aldeia, representativo do sentimento telúrico, substitui, metonimicamente, o conceito mais amplo
de pátria.
A lembrança da aldeia insinua-se no discurso através de referências ora
à paisagem real, ora ao cenário da memória em cujo palco desfilam as imagens
de um passado que, paradoxalmente, não ficou para trás. Como fantasmas, os
referenciais da história de vida dos personagens assomam no texto, presentificando-se. As passagens abaixo retratam a presença da aldeia no cotidiano
deles:
Construção da memória, a terra natal só no plano ideal sobrevive intocada. O regresso, após anos de exílio, surpreende o natural da terra, que espera encontrar o passado de sonho como uma imagem congelada. O escritor
russo Vladimir Nabokov (1967) registra sua decepção quanto ao retorno à terra natal: “Mas há uma coisa que eu já não encontrarei a esperar-me — a coisa
que, de fato, em toda essa história de exílio valia a pena explorar: a minha
infância e os frutos da minha infância”. Nabokov (1899-1977), no exílio, antevia a angústia de não poder resgatar aquilo que, para ele, representava seu
bem maior: os frutos da infância.
Na Literatura Brasileira, um exemplo notório do exílio de si mesmo é o
do personagem Dom Casmurro, do livro homônimo. Como ele não se reencontra, pois Bentinho não existe mais, tendo cedido espaço para o carrancudo e
recluso Dom Casmurro, é inútil que recomponha a casa de Mata-Cavalos no
Engenho Novo, como se constata nos capítulos iniciais em que até a casuarina
que existe no quintal tem a forma de ponto de interrogação, numa atitude
franca de desconhecimento e estranheza.
Este depoimento revela a dor que aquele homem sentiu ao sofrer um
castigo que lhe foi aplicado por força. A história do banimento também se encontra na Bíblia com a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Seria por demais
alongado mencionar todos os casos de exílio, voluntário ou não, no curso da
história da cultura. Entretanto, não se pode omitir uma referência aos judeus,
povo que vem, através dos tempos, buscando obstinadamente a pátria. As
sucessivas diásporas pelas quais passaram estão marcadas pela fidelidade às
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tradições e pelo desejo de habitar na terra dos ancestrais. Para o judeu, mais
relevante do que o lugar onde nasceu é a ligação com a terra prometida. Perseguidos, dizimados e muitas vezes obrigados a renegar a sua fé e suas tradições, os judeus mantêm, através das gerações, o culto à terra da promissão.
Embora tenham empreendido o êxodo para habitarem na terra prometida, os
hebreus tiveram que viver na condição de estrangeiros. Para o crítico David
Damrosch (apud ALTER; KERMODE, 1997, p. 88):
[...] o termo ger, estrangeiro, pode ser mais bem traduzido para o português
moderno como “forasteiro residente” e é usada para os israelitas durante sua estada no Egito. Ao assumir o termo, o texto transforma o lamento de Moisés, que
deu esse nome a seu filho mais velho em resposta a uma vida de exílio: “a quem
ele chamou estrangeira” (Êxodo: 2: 22). O Levítico expressa o desejo por algo
mais íntimo que a posse, um companheirismo de exílio, partilhado entre o povo,
seus servos, seu gado, seus bens e a própria terra.

Trata-se de um exílio de ordem geográfica que teve ressonância no psiquismo, uma vez que o sujeito, ao se deslocar fisicamente, sente-se excluído
do meio em que vive. O poeta Teixeira de Pascoaes (1877-1952), em “A minha
aldeia”, lança um repto aos emigrantes descrevendo a situação que os motiva
à saída:
Homens, que trabalhais na minha aldeia,
Como as árvores, vós sois a Natureza.
E se vos falta, um dia, o caldo para a ceia
E tendes que emigrar,
Troncos desarreigados pelo vento,
Levais terra pegada ao coração.
E partis a chorar.
Que sofrimento,
Ó Pátria, ver crescer a tua solidão! (PASCOAES, 1945, p. 78).

Teixeira de Pascoaes define bem o conflito que acompanha o emigrante:
a saudade da terra. Este sentimento reivindicado pelos portugueses como patrimônio nacional aliado ao constante desejo do retorno é o alimento do emigrante no exílio.
FORASTEIRO: O ESTATUTO DO EMIGRANTE
Conforme assinala o escritor Colin Wilson (1985, p. 5), a história da literatura está plena de exemplos de “outsiders”, de autores que saíram de suas
terras ou de si mesmos e buscaram desesperadamente, algumas vezes, reencontrar-se. Não é à toa que o autor ilustra essa sensação com o desabafo lapidar de John Keats (1795-1821), antes de morrer, que dizia sentir-se “como se
já tivesse morrido e vivesse agora uma existência póstuma” (WILSON, 1985, p.
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5). Há, segundo ele, um “outsider” romântico, “sonhador de outros mundos”,
cuja inquietação está bem expressa nos versos de William Buttler Yeats (18651939), que afirma: “aquilo que buscam milhões de lábios no mundo, / deve
estar substancialmente em algum lugar [...]” (WILSON, 1985, p. 44).
Duas palavras servem para caracterizar a figura do “outsider”: estranhamento e irrealidade. Nos autores estudados por Colin Wilson, como Ernest
Hemingway (1898-1961), Franz Kafka (1883-1924), Keats, Albert Camus (19131960), Fiódor Dostoievski (1821-1881), percebemos que os termos acima (estranhamento e irrealidade) aparecem em suas obras, encarnados em personagens e sentimentos nem sempre claros para o leitor, mas que, analiticamente,
reforçam aquela sensação de não estar presente de forma inteira, de que nos
fala Friedrich Hölderlin (1770-1843) em Hyperion (1799). A criação literária
contemporânea passa por esse duplo crivo. A literatura do exílio ou da emigração constitui um dos filões mais interessantes de análise, pois emigra-se, primeiramente, da pátria, dos familiares, dos amigos e, em seguida, da sua própria língua.
O personagem “outsider” analisado por Colin Wilson é um fora-de-lugar,
um deslocado ou, em situações mais radicais, um rejeitado. Segundo ele, “o
outsider não tem certeza de quem ele é. Ele encontrou um eu mas este não é o
seu verdadeiro eu. Sua maior preocupação é a de encontrar o caminho de volta” (WILSON, 1985, p. 145). E esse caminho passa necessariamente pela linguagem; escreve-se para inscrever-se de maneira irrefutável na lembrança
daqueles que são nossos contemporâneos; escreve-se para não se cair no esquecimento e para se fugir da solidão. A literatura (ou a linguagem) é a tábua
de salvação contra a marginalização do indivíduo, seja ele ficcional ou real.
Analisando a posição ocupada por autores como Kafka, James Joyce (18821941) e Samuel Beckett (1906-1989) em relação às suas culturas de origem e à
maneira como eles utilizam a linguagem (por movimentos centrípetos de territorialização e desterritorialização3), Gilles Deleuze (1969) nos diz de maneira
enfática:
Quantas pessoas hoje vivem em uma língua que não é a delas? Ou então nem
mesmo conhecem mais a delas, ou ainda não a conhecem, e conhecem mal a língua maior da qual são obrigadas a se servir? Problema dos imigrados, e sobretudo de seus filhos. Problema das minorias. Problemas de uma literatura menor,
3

O movimento de territorialização diz respeito à função precípua da boca enquanto órgão
ligado à mastigação, ao digerir dos alimentos. No momento em que a língua e a boca, órgãos
físicos, se encarregam também da função da fala, aquela tarefa anterior e natural se amplia,
exigindo deles um deslocamento espacial. Segundo Deleuze (1975, p. 85), “a boca, a língua e
os dentes encontram sua territorialidade primitiva nos alimentos. Consagrando-se à articulação dos sons, a boca, a língua e os dentes se desterritorializam”.
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capaz de escavar a linguagem e de fazê-la seguir por uma linha revolucionária
sóbria? Como tornar-se o nômade e o imigrado e o cigano de sua própria língua?
Kafka diz: roubar a criança no berço, dançar na corda bamba (DELEUZE, 1975, p.
30).

Evidentemente, há muito mais que a questão da língua no tocante à emigração. O indivíduo abandona suas mais arraigadas referências e lança-se no
desconhecido, cuja estranheza se apresenta em primeiro plano na dificuldade
com uma nova língua. No caso dos emigrados portugueses para o Brasil, o problema é aparentemente menor por causa da língua comum; entretanto, as
diferenças bastante acentuadas entre as duas formas de falar o português
estabelecem o desconforto característico de quem chega ao estrangeiro. Assim, torna-se imperiosa a necessidade de “alfabetizar-se” (na própria língua)
para sobreviver. Desenraizar-se para suplantar a dor da perda.
A palavra desenraizamento, do latim radice (NASCENTES, 1952, p. 432),
como o próprio nome indica, traz implícito o termo rizoma — do grego, rhizoma (NASCENTES, 1952, p. 445) — que remete à idéia de formação, gênese,
raiz. Ter suas raízes, fincar raízes, remete imediatamente a ter a pátria dentro
de si, perto, sem nostalgia. Não seria o caso de um melancólico ou do enlutado, para quem a perda do objeto pode ser identificada com a falta, ausência
imediata do torrão natal e também com a imagem materna.
Nas palavras exemplares de Fernando Pessoa (1888-1935), através de
seu semi-heterônimo Bernardo Soares, poderíamos entender melhor a problemática daqueles que se sentem nostálgicos com a perda da raiz/ rizoma
natal. O verso “minha pátria é a língua portuguesa” poderia ser lido como a
forma particular que Fernando Pessoa tinha de entender a pátria: desenraizado ainda criança, o poeta deixou o cenário da terra natal, adotando uma nova
geografia (Durban, África) e até falando e escrevendo em uma segunda língua,
o inglês.
Ausente do país, é através da posse de outro objeto amado — a linguagem — que o indivíduo se relaciona com o mundo. Parece ser essa a problemática que está por trás da palavra exílio, duplamente entendida como a impossibilidade de se voltar ao ponto de origem, a não ser pela memória (caso
dos emigrados de países tomados por convulsões ou regimes totalitaristas ou
ainda dos exilados políticos por opção própria) ou pela manutenção da língua
materna como idioma de expressão afetiva, mesmo que se fale/ escreva em
uma outra língua majoritária.
Nesse sentido, a literatura de um Kafka, tal como explicitada por Deleuze e Guattari (1975 — Kafka por uma literatura menor), ilustraria o que o filósofo chama de tentativa de reterritorialização/ desterritorialização: a capacidade de articular-se em uma língua que não é a sua, fazendo-a vibrar com
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intensidade sob o ângulo que sua visão de estrangeiro permite e enriquecendo-a com usos simbólicos ou utilizando essa linguagem com sobriedade.
Nessa última perspectiva, situar-se-iam Joseph Conrad (1857-1924), James Joyce e Samuel Beckett. O primeiro, sendo polonês e tendo como segunda
língua o francês, aprendeu tardiamente a língua inglesa, que utilizou para escrever os livros que o fizeram conhecido, como Lord Jim e Nostromo, por exemplo. Joyce, irlandês, tornou-se poliglota nas suas várias mudanças, experiência que o subsidiou na criação de uma “língua” que é a mescla do inglês
arcaico, latim, finlandês, italiano, entremeado de jogos vocabulares que usou
para escrever Finnegans Wake, livro considerado intraduzível até para o inglês4. Para se expressar literariamente, o também irlandês Samuel Beckett
empregou alternativamente o inglês e o francês.
Esse sentimento de nostalgia experimentado pelos escritores acima
mencionados, em relação simultânea com a língua e a pátria, parece obter a
“cura” através da criação literária. Quanto mais distante dessas referências
fundamentais, mais o autor procura superar esse exílio através do desabafo da
escritura, seja ela prosa ou poesia.
A sensação de desenraizamento é fundada num certo desejo: o de exprimir para si e para os outros, o de se deixar falar por uma língua que já não é
a sua, constatando-se quão distante se está dela e, paradoxalmente, tão perto,
uma vez que esta não foi nunca esquecida. Esse movimento de busca tem um
caráter circular pois, por mais voltas que o homem dê, encontrará sempre a
imagem da pátria a acenar-lhe com o convite da volta.
Aprende-se a Dizer Saudade
Saudades, só portugueses
Conseguem senti-las bem,
Porque têm essa palavra
Para dizer que as têm (PESSOA, 1972).

Solitate, soidade, soedade, soledad ou saudade5, não importando a forma escrita, o sentimento de apego à terra natal tem motivado artistas desde
4

5

“[...] O grave é que a intenção constante do estilo é girar sobre jogos de palavras, em constante e maliciosa graçola. E isso equivale a dizer que Finnegans Wake é intraduzível... claro
que não existe nem pode existir uma tradução de Finnegans Wake para nenhuma língua —
nem sequer para o inglês!” (VALVERDE, s./d., p. 112/113).
Conforme Nascentes (1952, v 1, p.435): “SAUDADES — do latim solitate, solidão, desamparo,
que deu o arcaico soedade, soidade, suidade, soidá, soedade, soeda —, suidade, saudades.
Do significado de solidão, desamparo, passou ao de sentimento de quem se encontra solitário, longe daquilo que ama, da pátria, da família [...]”.
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épocas remotas. Entretanto, é entre os homens do povo que as dores da ausência se manifestam de forma mais contundente. Através da arte é possível
manter a pátria ou manter-se nela, como é o caso do escritor irlandês James
Joyce que, apesar de ter vivido em diversos países da Europa, ao ser interrogado certa vez sobre sua volta a Dublin, respondeu: “será que a deixei um dia?”
(QUEIROZ, 1998, P. 343).
Eduardo Lourenço (1999, p. 113), pensador contemporâneo português,
afirma que os portugueses
[...] fizeram da saudade uma espécie de enigma, essência do seu sentimento da
existência, a ponto de a transformarem num “mito”. É a mitificação de um sentimento universal que dá a essa estranha melancolia sem tragédia o seu verdadeiro conteúdo cultural e faz dela o brasão da sensibilidade portuguesa.

Constituindo-se objeto de investigação científica, a saudade da aldeia
natal já motivou muitos estudos, dentre os quais destacamos a tese de doutoramento do médico francês Johannes Hoffer, defendida em 1688 na Universidade da Basiléia. A pesquisa envolvia rapazes que deixaram suas aldeias para
estudar em classes mais avançadas, que só existiam nos grandes centros. Ali
eram acometidos de uma tristeza profunda, seguida da idéia fixa de voltar para
casa; sua enfermidade foi diagnosticada como “mal do exílio”.
Na literatura, a tristeza do exilado está presente em inúmeros textos,
sendo as literaturas portuguesa e brasileira pródigas nesses registros. Camões,
o cantor das glórias lusitanas, ele mesmo exilado, deixou poemas onde delineia
o quadro triste de sua condição6. Dificilmente se encontra um escritor português que não tenha cantado a terra que o viu nascer ou aquela em que viveu a

6

João Ribeiro, em Curiosidades verbais (1955, p. 197-201), entende que saudade pode provir
do ár. Saudá. De acordo com informações do professor Ragy Basile, apresenta três expressões árabes, suad, saudá e suaidá, que têm o sentido moral de profunda tristeza e literalmente do sangue pisado e preto dentro do coração; na medicina as-saudá é uma doença do fígado que se revela pela tristeza amarga e melancólica. Poderia objetar-se, acrescenta este
autor, que são raras as palavras que exprimem sentimento, tomadas do árabe. Convém, entretanto, lembrar que a palavra, como foi dito, designa igualmente uma doença e muitas desse teor vieram do árabe: achaque, enxaqueca, soda (dor de cabeça), etc. e também são doenças a morriña galega, que traduz saudade e o Heimveh alemão que migrou do sul para o
norte. E toda medicina hispânica e européia foi na era medieval ensinada por Avicena. Averroés e outros grandes mestres. Há perfeita identidade entre moléstias nervosas e sentimentos: hipocondria, melancolia, angústias...
Sobre o tema, disse o escritor Jorge de Sena (1977, p. 61), também exilado: “Ninguém como
Camões nos representa a todos, repito, e em particular os emigrantes, um dos quais ele foi
por muitos anos, e os exilados, outros dos quais ele foi a vida inteira, mesmo na própria Pátria, sonhando sempre com um mundo melhor, menos para si mesmo que para todos os outros”.
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sua infância. Rememorá-la é tentar transpor para as palavras a vida cheia do
encanto das coisas simples, que foi a infância passada em uma aldeia. A ligação
do homem português com sua terra acompanha-o pela vida afora e o escritor,
ao falar da sua pátria, presentifica o verdadeiro paraíso perdido em um hino de
saudade e devoção.
Para Sophia de Melo Breyner (1975, p. 35), a noção de exílio intensifica a
idéia da perda da pátria:
“Pátria”
Pedra rio vento casa
Pranto dia canto alento
Espaço raiz e água
Ó minha pátria e meu centro
Me dói a lua me soluça o mar
E o exílio se inscreve em pleno tempo.

Para Miguel Torga (1907-1998), a região de Trás-Os-Montes, onde viveu,
“é um reino maravilhoso”. Para Pedro Homem de Mello (1904-1984), São Lourenço é o “seu amor”. O poeta João de Araújo Correia (1899-1985), nascido em
Canelas do Douro, região do Peso da Régua, tematizou os elementos regionais
em sua obra. O escritor José Régio (1901-1969), representante do movimento
Presencista7 na poesia portuguesa, considerava Vila do Conde, cidade onde
viveu e adotou como segundo lar, o “remédio dos seus males”. São numerosos
os autores irmanados no culto à aldeia e mencioná-los todos não é objetivo
deste trabalho; entretanto, não podemos esquecer António Nobre (18671900), coincidentemente filho de um emigrante que veio para o Brasil. De existência curta, o autor do livro Só plasmou em versos sua devoção e entusiasmo
pela aldeia: “Na aldeia, sim! / para pegar um cacho d’uvas, / Ou numa flor. Por
causa dessas mãos... Perdoai-me, / Aldeões! eu sei que vós sois puros. Desculpai-me” (NOBRE, 1996, p. 51). Afeito ao campo, Nobre exprimiu a singularidade da alma portuguesa nas descrições dos costumes e na transcrição dos falares dos aldeões. Era ali, entre as virgens em romaria, que ele encontrava
lenitivo para sua tristeza:
A saudade da terra de origem, o desejo permanente de estar dentro e
fora da pátria, ubiqüidade impossível, articulados à idéia de desenraizamento e

7

A revista literária Presença, que teve o subtítulo “Folha de Arte Crítica”, foi fundada, dirigida
e editada em Coimbra pelos escritores José Régio, João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca. O ideário da revista consistia em: defender a “literatura viva”, a crítica livre e descomprometida, o primado do individual do psicológico e da intuição sobre os rigores do academicismo.
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sentimento de estranheza, são referências constantes na maioria dos textos de
autores portugueses e brasileiros que vivenciaram o exílio.
Ressaltamos que, ao evocar a saudade do torrão natal, os escritores contemporâneos se inscrevem em um campo de reflexão mais amplo, em que o
lugar da origem se confunde com o ato de narrar. Deste modo, o elemento
histórico e referencial do exílio é incorporado ao universo representativo, conformando-o e modificando-o.
O sentimento de inadaptação ao novo espaço e de estar fisicamente em
um local e mentalmente em outro, a impossibilidade de ubiquação apresentam-se para o poeta de forma imperativa, impedindo-o de integrar-se à rotina
do exílio onde se sente estrangeiro. Pela memória é possível operar o transporte ao passado, à aldeia, objeto de desejo, irrecuperável como o é também o
tempo que passa. Isolado, o poeta reedita, através das lembranças, sua vida na
pátria além.
Com os escritores Ferreira de Castro (Emigrantes, em 1928 e A selva, em
1930) e Miguel Torga (A criação do mundo, Contos da montanha, de 1941, e
Novos contos da montanha, de 1944) ocorre a reabilitação humana, dramática
e quase trágica (e até mesmo épica) dessa “triste figura” do brasileiro.
Faz parte da vocação portuguesa, no entanto, como bem assinala José
Rodrigues de Paiva, esse duplo pendor para o telúrico e o marítimo, com a
necessidade imperiosa de aventura que bem caracterizou a expansão para o
Novo Mundo. Nada poderia expressar melhor a eterna diáspora, característica
do fado lusitano, que os versos do “Mar português”, poema de Fernando Pessoa:
Ó mar salgado, quanto do teu sal
são lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar! (PESSOA, 1972, p. 70).
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A QUEDA E ASCENSÃO DE AUGUSTO MATRAGA
João Claudio Arendt 1
Resumo: Este ensaio analisa o conto “A hora e vez de Augusto Matraga”, de
Guimarães Rosa, sob a perspectiva da trajetória existencial do protagonista.
Busca-se o sentido etimológico da palavra Matraga, o qual é relacionado com a
conduta e o caráter da personagem, no contexto regional de que emerge. O
estudo apóia-se em dados históricos sobre o coronelismo e o cangaço brasileiro.
Palavras-Chave: Augusto Matraga, Guimarães Rosa, Regionalismo, Cançago,
Coronelismo.
Resumen: Este ensayo analiza el cuento "La hora y la vez de Augusto Matraga",
de Guimarães Rosa, bajo la perspectiva de la trayectoria existencial del protagonista. Se busca el sentido etimológico de la palabra Matraga, que está relacionado con la conducta y el carácter del personaje, en el contexto regional de lo cual
emerge. El estudio se apoya en datos históricos sobre el coronelismo y el bandolerismo propio del nordeste de Brasil.
Palabras Clave: Augusto Matraga, Guimarães Rosa, Regionalismo, Bandolerismo,
coronelismo.

Augusto Matraga2 é um protagonista sob o signo da negação: “Matraga
não é Matraga, não é nada”. No conto, Augusto Esteves, conhecido pela alcunha de Nhô Augusto, tem sua trajetória existencial marcada pela queda, pela
derrota: o abandono da esposa, dos amigos, dos homens de confiança, a perda
da propriedade, a subseqüente fuga para outras terras e a morte (ascensão).
Filho do Coronel Afonsão Esteves, Nhô Augusto reina quase absoluto
(augusto) no arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici.
Mitraga, do árabe clássico, matraga, do árabe vulgar: “martelo para produzir
ruído”. Matraca, “peça de madeira com uma plaqueta ou argola que se agita
barulhentamente em torno de um eixo, usado especialmente como instrumento litúrgico em substituição da sineta durante a quinta-feira e sexta-feira da
Semana Santa” (HOUAISS, 2001, p. 1869). Taraq, também do árabe: golpear.
Augusto, o Grande, e seu império imposto pela força. Matraga: cetro da Dinastia dos Esteves, no quase fim do mundo do sertão mineiro.
Conforme o narrador, são dele, de Nhô Augusto, o peito largo, o modo
alteado, o traje negro, os braços em tenso angulando os cotovelos e a fala
1
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forte no tumulto da multidão: “— Cinqüenta mil-réis!...”. Dele é, também, a
mão que alarga pescoções sobre o capiauzinho enamorado da Sariema, mulher-à-toa posta para arremate no leilão: “— Toma! Toma! E Toma!...”. Três
pancadas com a mão (martelo), três golpes (taraq) de Matraga.
Nhô Augusto, desde pequeno sempre “duro, doido e sem detença, como
um bicho grande de mato”. Quando adulto, em casa e casado, sabemo-lo sempre fechado em si, sem se importar com a filha; da esposa, Dionóra, gostava da
boca e das carnes. “— Por que é que o pai não gosta de nós, mãe?” Na rua:
sempre com os capangas, mulheres perdidas, jogo do truque, caçadas. “Mais
estúrdio, estouvado e sem regra, estava ficando Nhô Augusto”. Mas por causa
de dívidas, política do lado que perde, falta de crédito e terras no desmando,
inicia a sua queda do alto, como martelo sem a bigorna, matraga sem o prego.
Filho único de pai pancrácio — filho do Coronel Afonsão Esteves, um
homem de pouca inteligência e muito pugilato, Nhô Augusto conheceu uma
meninice à louca e à larga, nas fazendas do Saco-da-Embira, das Pindaíbas e do
Morro Azul. Depois de adulto, prestava para matar por vingança de alguma
ofensa: “[...] antes de ir à Mombuca, para matar Ovídio e Dionóra, precisava de
cair com o Major Consilva e os capangas”. Cegado pela traição de Dionóra,
primeira matraga de Augusto, Matraga deixará de ser Matraga, para ser nada:
consoante o povo, cobra má, que quem vê tem que matar por obrigação.
E bem assim, vemos Nhô Augusto caindo do cavalo e, sob o riso ruim do
Major Consilva, sendo transformado em bigorna dos seus próprios bate-paus;
a cabeça, os ombros e as coxas como pregos “sojigados” pela força das matragas carrascas: e “Nhô Augusto ficou estendido, de-bruços, com a cara encostada no chão”. Da luta em número desigual, o gigante jaz imóvel, caído por extenso, como víbora em quem se implantassem membros inúteis. Um pouco
diferente dos mitos bíblicos, pode-se pensar num Golias abatido por um exército de Davis ou num dragão vencido pela cavalaria de São Jorge: “— Frecha,
povo! Desmancha!”. Mais ainda: semelhante à fábula infantil, o gigante do péde-feijão sucumbe à astúcia de um bando de pequenos joões.
Como num jogo, aquele que é derrotado jamais está isento do escárnio
do vencedor e sua legião de simpatizantes. Por isso, de longe, lá da varanda da
sua fortaleza, ecoa a matraga jocosa e má do Major Consilva: “— Não tem mais
nenhum Nhô Augusto Esteves, das Pindaíbas, minha gente?!...”. Em coro, a
torcida dos cacundeiros responde: “— Não tem mais não! Tem mais não!...” Eis
aqui, enfim, Herodes, futuro senhor das terras de Nhô Augusto, alargando seu
império sobre a região (rex-regionis).
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***
Uma nota elucidativa de caráter histórico: o coronelismo no Brasil remonta, com certa margem de erro, aos tempos do Império, com a criação da
Guarda Nacional, logo após a deposição de D. Pedro I (1831). Colocando à venda os postos de tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, o governo
regencial institucionalizava a prática coronelista, atribuindo poder de mando e
desmando aos indivíduos economicamente bem situados. Desse modo, tanto
no meio rural quanto no urbano, o coronel (embora sem reconhecimento jurídico) imperava com poder de vida e morte sobre os subalternos (CARVALHO,
1997; QUEIROZ, 1975). Familiares, empregados, escravos e agregados deviamlhe obediência, e poucos ousavam questionar a sua autoridade, fato que apenas acontecia quando outro coronel o desafiasse.
No conto em questão, embora filho de um coronel, Nhô Augusto não ostenta mais patente nenhuma, porque o enredo, ao que tudo indica, situa-se
temporalmente na Era Vargas, período em que se praticaram medidas de esvaziamento do poder dos coronéis, com a instituição do voto secreto (e feminino) e a nomeação de interventores e intendentes para administrar estados e
municípios. Desse modo, com a morte do Coronel Afonsão Esteves, as dívidas e
o descuido das suas posses, Nhô Augusto encontra-se em situação de declínio
e desvantagem, sendo derrotado por um velho inimigo do seu pai, o Major
Consilva. Nesse contexto, até os homens de confiança desafiam sua autoridade, desertam e se submetem ao comando do adversário. A narrativa Roseana,
como se vê, não apenas problematiza o conflito psicológico da protagonista,
mas também traz à tona uma faceta notável da crise do coronelismo brasileiro.
***
Quase nu, picado de faca (a cruzeira espicaçada de que nos fala o narrador Blau Nunes, no conto “Negro Bonifácio”, de Simões Lopes Neto), quebrado
de pancadas, enlameado de sangue com poeira, Nhô Augusto aguarda o ferro
quente na polpa glútea direita. Matraga: ferro de marcar o gado com um triângulo inscrito numa circunferência, indicando a propriedade do Major Consilva:
“[...] e imprimiram-na, com chiado, chamusco e fumaça [...]”. Esteves: antes
Augusto, Nhô Augusto, o soberano; agora nada, boi marcado pela matraga em
brasa. Augusto no calvário, sob o malho dos soldados de Herodes.
O filho do Coronel Afonsão (Esteves!) em nova queda: num último arranco, animal pulando no espaço, como sísifa pedra rolando lá embaixo, no
barranco. A seguir, homem branco quase vivo, com um toco de vela benta
entre os dedos, no esquife do preto que morava na boca do brejo. Dias de
convalescença dentro de um “cofo de barro seco, sob um tufo de capim poA Cor das Letras – UEFS, n. 8, 2007
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dre”. Augusto, o homem-boi, suas juntas desconectadas, ossos fraturados,
chagas expostas ao repasto das moscas igualmente matragas.
A consciência de Nhô Augusto, matraga a lhe martelar a lembrança da
mulher e da filha: “Até que pôde chorar, e chorou muito, um choro solto, sem
vergonha nenhuma, de menino ao abandono. E, sem saber e sem poder, chamou alto, soluçando: — Mãe... Mãe...”. Matraga: purgatório para a expiação
dos crimes.
***
Órfão desde pequeno, Augusto é criado pela avó de acordo com um projeto para o sacerdócio: “Rezar, rezar, o tempo todo, santimônia e ladainha...”.
A ausência da figura da mãe e a omissão paterna (“pai era como se Nhô Augusto não tivesse”) mostram-se, no texto, fatores cruciais para a formação do
caráter da personagem, especialmente no tange ao seu conflito com a autoridade e à incapacidade de demonstrar afeto pela esposa e pela filha. Além disso, o menino tem, na referência familiar, um tio criminoso, “de mais de uma
morte”, foragido no Saco-da-Embira.
Mas é a ruptura da relação com a mãe biológica e o conseqüente sentimento de orfandade que parecem atormentar Nhô Augusto no momento mais
crítico da sua existência. Clamar pela mãe e não pela avó, no contexto da narrativa, pode significar uma intenção de reaver o elo perdido da relação materna, bem como um simbólico retorno à segurança uterina. Ainda nessa perspectiva, é significativo o modo hostil com que Nhô Augusto se relaciona com a
esposa e a filha (“— Por que é que o pai não gosta de nós, mãe?”), e com as
demais mulheres. Além da indiferença para com Aninha, a esposa tem o mesmo tratamento dispensado às “mulheres-à-toa”: “Dela, Dionóra, gostava, às
vezes; da sua boca, das suas carnes. Só.” Trata-se, pois, de um interesse puramente físico, carnal, erótico, não emocional.
***
Destronado, subjugado ao abismo, penitenciado pelas feridas e pelo
passado de ruindades, Nhô Augusto clama pela absolvição dos seus pecados.
“Matraga não é Matraga, não é nada”. É Nhô Augusto — o homem — que,
diante de si mesmo, inicia a trabalhosa ascensão: conselhos do padre, o terço,
as orações e ladainhas aprendidas com a avó na infância. “[...] e só esperava
era a salvação da sua alma e a misericórdia de Deus Nosso Senhor”. Haveria de
ir para o céu, nem que fosse a porrete (matraga).
O início da via-crucis: para o norte, na derrota dos criminosos fugidos,
viajando à noite, como cativos amocambados. Nhô Augusto e o casal de ne240
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gros, nas brenhas, picadas, penhascos, baixadas, sendas pedregosas, até o
povoado do Tombador. A travessia dos hebreus rumo à Terra Prometida.
Nhô Augusto — o homem —, Santo Augusto: convertido à fé cristã, torna-se o bom samaritano, sem ganância, sem se importar com os acrescentes:
“o que vivia era querendo ajudar os outros”. Mourejava até a noite, quando
havia luar claro; fugia das tentações: viola, mulheres, bebida, cigarros e armas.
Aos domingos, fazia parte “com as velhas corocas que rezavam o terço ou os
meses dos santos”. Matraca, a anulação do homem na ladainha religiosa:
“Cantoria de igreja, dando em cabeça fraca, desgoverna qualquer valente...”
Matraga: memória. “Só o que não podia era se lembrar da sua vergonha;
mas ali, naquela biboca perdida, fim de mundo [o deserto], cada dia que descia
ajudava a esquecer”. Recordar é viver; esquecer é morrer. É Tião da Thereza
quem traz notícias do passado-presente a Nhô Augusto: Dionóra, feliz com
Ovídio; Miminha, mulher-à-toa; Major Consilva, dono das sua terras; Quim
Recadeiro, com 20 balas no corpo. “Só te peço é para você fazer de conta que
não meu viu [...], porque é a mesma coisa em como seu eu tivesse morrido
mesmo... Não tem mais nenhum Nhô Augusto Esteves, das Pindaíbas, Tião...” A
confissão derradeira: Matraga não é nada.
Recordar é sofrer: com o arauto de Tião, a tristeza e uma vontade doente de fazer coisas mal-feitas. Beber e cigarrear, não rezar nem trabalhar (matragas): “haveria de recuperar sua força de homem e seu acerto de outro tempo”. O passado, matraga; o presente, matraga. O futuro: “[...] e assim tão
mole, tão sem homência, será que eu posso mesmo entrar no céu?!...” A salvação futura, a ascensão: matraga.
O medo: matraga. O homem que já foi zápede (o quatro de paus, no jogo do truque), que pôs fama em feira, que enfrentou dez, que brigou com família inteira, que desarmou e deu pancada (taraq), que desceu a mão (martelo) como monstro matador, tinha ordem de agora fazer alguma vantagem: ao
menos honrar o Quim ou procurar a coitadinha da filha. “Mas eu tenho medo...”. A confissão: Matraga não é nada.
A tentação das coisas mundanas: matraga. Sentindo mais leve o malho
divino sobre as costas cai na tentação de voltar a pitar: “Tirou tragadas, soltou
muitas fumaças, e sentiu o corpo se desmanchar...”. Não era pecado, porque
agora até rezava melhor e devia ficar alegre para a hora da libertação.
Seu Joãozinho Bem-Bem, o mais afamado dos homens dos dois sertões
do rio: “o arranca-toco, o treme-terra, o come-brasa, o pega-à-unha, o fechatreta, o tira-prosa, o parte-ferro, o rompe-racha, o rompe-e-arrasa”. Seu Joãozinho Bem-Bem: matraga impiedosa. E novas tentações de Nhô Augusto: dois
goles de cachaça, dois tiros de carabina. Convidado pelo cangaceiro a se inteA Cor das Letras – UEFS, n. 8, 2007
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grar ao grupo, nova tentação: “Não me tenta, que eu não posso, Seu Joãozinho
Bem-Bem”. Mas, desonrado, pegado a sua penitência (matraga), “ah, que vontade de aceitar e ir também...”, sem pensar em coisa nenhuma de salvação de
alma, andar no mundo, de cabeça em pé.
***
Outra nota de ordem histórica: o cangaço, no Brasil, constitui um fenômeno surgido em função das precárias condições sociais da população sertaneja e está associado ao que alguns autores chamam de “banditismo social”
(MELLO, 1985). Desde o final do século XIX até a metade do século XX, indivíduos abandonados pelo poder político e oprimidos economicamente encontravam guarida na prática bandoleira e passavam a fazer justiça com as próprias mãos. De acordo com Mello (1985), havia pelo menos dois tipos
diferentes de cangaço: o de vindita e o profissional. No primeiro caso, o indivíduo empunhava uma arma para fazer justiça a alguma ofensa e, em seguida,
retornava à sua vida normal; no segundo, o bandoleiro assumia a marginalidade como forma de vida, em busca de liberdade e riqueza.
Em função de o sertanejo possuir um código moral bastante rígido, mas,
paradoxalmente, aceitar o homicídio como forma lícita de vingança, os salteadores profissionais não admitiam ser rotulados de bandidos. Por causa disso,
desenvolveram um escudo ético, com o qual não só justificavam a si mesmos e
à sociedade a natureza dos seus atos, como também criavam uma imagem
positivamente orientada. Ao mesmo tempo em que enriqueciam à custa dos
seus assaltos, aliavam-se, mediante pagamento, a coronéis que precisavam
resolver conflitos de propriedade.
No conto em questão, Joãozinho Bem-Bem e seu bando atuam como
cangaceiros profissionais, porque, desviando da milícia oficial, encontram-se a
caminho “do Sul, para o arraial das Taquaras, na nascença do Manduri, a chamado do seu amigo Nicolau Cardoso, atacado por um mandão fazendeiro, de
injustiça”. Não há menção a pagamento em dinheiro, mas subentende-se que
algum prêmio, muito mais que a amizade, tenha sido empenhado pelo serviço
(pode-se aventar, inclusive, o fator da mútua proteção). Concluída essa tarefa,
dirigem-se para o Pilão Arcado, a fim de dar apoio ao “amigo Franquilim de
Albuquerque”, já que a “política se apostemou”.
Entretanto, chama a atenção o código ético e moral dos cangaceiros instituído pelo líder Joãozinho Bem-Bem. Primeiro, destaca-se a vingança contra a
família do rapaz que matou à traição Juruminho, um dos integrantes do bando:
“Mas a família vai pagar tudo, direito! [...] É a regra”. Trata-se de impor autoridade e confiança ao grupo, porque do contrário ninguém “havia de querer
obedecer a um homem que não vinga gente sua”. Fato semelhante ocorre
242
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quando Nhô Augusto, consternado pelas súplicas da família flagelada, desafia
o amigo cangaceiro e entra em luta mortal com ele. O desenrolar do duelo é
significativo para a afirmação desse código ético, porque nenhum dos dois,
apesar das mútuas advertências, quer abrir mão da sua honra e se abster do
confronto: de seu lado, Nhô Augusto, consciente de que era chegada sua hora
e vez, age em prol de uma justiça que envolve a defesa dos mais fracos: “E o
que vocês estão querendo fazer em casa dele é coisa que nem Deus não manda e nem o diabo não faz!”. Já Joãozinho Bem-Bem, embora preso a Nhô Augusto por uma simpatia poderosa, precisa manter a palavra empenhada junto
ao bando e não retrocede. Assim, a batalha que se segue, em defesa de duas
éticas polarizadas, tem como termo a destruição apenas física dos envolvidos.
***
Um sonho: matraga. Um deus valentão, como Seu Joãozinho Bem-Bem,
que mandava Nhô Augusto brigar. Os dias seguem seu curso: o hábito da cachaça, para dormir, para não apanhar resfriado. E a saudade de mulheres (matragas); penitências com o diabo ao lado, para dar mais sabor à salvação.
“— Adeus, minha gente, que aqui é que mais não fico, porque a minha
vez vai chegar, e eu tenho que estar por ela em todas as partes!”. A partida
num jumento, animal que conduziu o menino Jesus até Jerusalém. O jumento,
símbolo da modéstia, traz uma cruz desenhada nas costas. Antes, Augusto
Matraga montado num cavalo; agora, Nhô Augusto, cruzando o sertão num
asno, em busca da salvação. “Aonde o jegue quiser me levar, nós vamos, porque estamos indo é com Deus!...”. Santo Augusto, monge franciscano em comunhão com a natureza.
A chegada ao arraial do Murici: Seu Joãozinho Bem-Bem, o amigo, o
compadre, o primo, o mano de Nhô Augusto, descendo a matraga sobre a família de João Lomba, para vingar a morte à traição de um dos seus guerreiros.
A revelação suprema de Nhô Augusto diante da injustiça: na luta fratricida
(Caim e Abel), ambos tombam mortalmente. Mas morrem como parentes,
como irmãos, em tudo iguais e valentes, no mesmo desejo de dar cabo à existência sórdida (existência matraga), quiçá conscientes de que a vida é uma
agitação feroz e sem finalidade.
Nhô Augusto não é mais (m)Matraga: a lâmina com que talhou Seu Joãozinho Bem-Bem partiu de baixo, não de cima. Foi do púbis à boca-doestômago, num movimento inverso ao da matraga (martelo): o movimento da
ascensão. Nhô Augusto, “o homem mais maneiro de junta e de mais coragem
que já conheci!...”. Nhô Augusto, o mártir, o santo: “- Traz meus filhos, para
agradecerem a ele, para beijarem os pés dele!... Não deixem este santo morrer
assim...”. Finalmente, a ascensão: libertação.
A Cor das Letras – UEFS, n. 8, 2007
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***
Uma rápida nota à guisa de conclusão: Rodrigo Cambará, no primeiro livro da trilogia O tempo e o vento, tem um percurso existencial muito parecido
com o de Nhô Augusto. Altivo, provocador, bem montado num cavalo, usando
um dólmã militar, um chapéu com barbicacho, esporas, um violão a tiracolo e
um lenço vermelho no pescoço, Rodrigo Cambará veio “ninguém sabe de onde” para mudar o destino dos habitantes de Santa Fé, povoado imaginário
perdido nos confins do pampa gaúcho: “— Buenas e me espalho! Nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho!”
Como o frondoso cambará, o Capitão Rodrigo impõe sua majestade por
meio do porte físico e de um indescritível fascínio pessoal. Como passatempo,
o que mais o atrai é o exercício bélico: seu passado contabilizava diversas escaramuças na Banda Oriental, durante a tentativa de domínio português sobre
Montevidéu. Em 1828, instalado em Santa Fé, casado com Bibiana Terra, dirigindo um armazém, mas irremediavelmente perdido na jogatina, na bebedeira
e nos casos extraconjugais, Rodrigo aguarda a explosão de nova revolução:
“Um dia a guerra vem”. Antes disso, porém, com a morte prematura da filha
Anita e visivelmente arrependido por lhe omitir socorro (“‘Sua filhinha está
muito mal’... Pois que esteja. Mulher não faz falta no mundo. Que morra!”),
ele muda seu modo de ser e passa a dedicar-se à família, à casa de negócios,
abstendo-se de beber e jogar.
Quando estoura a Revolução Farroupilha, em 1835, Rodrigo Cambará, o
homem que tinha “medo de viver, não de morrer”, e acreditava ainda não ter
sido fabricada a bala que pudesse matá-lo, sucumbe com um tiro no peito em
meio à batalha. A consternação é geral em Santa Fé, e até Padre Lara não consegue conter as lágrimas pela queda do majestoso (c)Cambará: “— Nunca vi
cristão que gostasse mais de brigar que o Cap. Rodrigo”.
Rodrigo Cambará (O continente, 1949) e Augusto Matraga (Sagarana,
1946) são personagens cujas existências, desde o nascimento até a morte,
parecem se espelhar. Excetuando o aspecto da atuação bélica, em função de
as narrativas remeterem a dois espaços e tempos históricos diferentes (primeira metade do século XIX, no Rio Grande do Sul, e primeira metade do século
XX, em Minas Gerais), Rodrigo Cambará e Augusto Matraga apontam para dois
indivíduos que incorporam características míticas. Aquele, protótipo do gaúcho
guerreiro; este, exemplo do sertanejo valente. Mesmo sensivelmente idealizados, ambos constituem admiráveis sínteses da experiência humana regional
com indiscutível validade universal.
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THE CONCEPTION OF TIME IN SHAKESPEARE’S SONNETS
Lidia da Cruz Cordeiro Moreira1
Abstract: Time is the main theme in twenty-two of William Shakespeare’s 126
sonnets dedicated to the Fair Youth, although its presence can be felt throughout
the entire sequence. This article will investigate how the bard’s concern with
Time may have been influenced by the thought of his age, and will analyse some
of these twenty-two sonnets in which Time is a main issue.
Key Words: Shakespeare’s Sonnets, Time, Renaissance.
Resumo: O Tempo é o tema principal em vinte e dois dos 126 sonetos de William
Shakespeare dedicados ao Fair Youth, embora sua presença possa ser sentida ao
longo de toda a seqüência. Este artigo investigará como o interesse do bardo na
questão do Tempo pode ter sido influenciada pelo pensamento de sua época e
analisará alguns desses vinte e dois sonetos nos quais o Tempo é a principal preocupação.
Palavras-Chave: Sonetos de Shakespeare, Tempo, Renascimento.

INTRODUCTION
Despis’d, distressed, hated, martyr’d, kill’d,
Uncomfortable time, why cam’st thou now
To murther, murther our solemnity? (Romeo & Juliet, Act IV, Scene 5).

Much has been written about Shakespeare’s universalism, since his contemporary Ben Jonson’s eulogy prefixed to the First Folio Edition of Shakespeare’s Plays in 1623 which states that the bard “was not of an age, but for all
time” (JONSON, 2007, n/d) until our days when Shakespeare’s universalism is
praised by authors such as Harold Bloom who affirms that though
“[u]niversalism is now not much in fashion [...] [y]et I hardly see how one can
begin to consider Shakespeare without finding some way to account for his
pervasive presence in the most unlikely contexts: here, there, and everywhere
at once” (BLOOM, 1998, p. 3).
Nevertheless, however universal an author Shakespeare might be considered, he was in fact a man of his time, and his work is permeated by the ideas
and beliefs of his age, an age of deep changes in thought brought about not
only by the Renaissance’s new Humanism but also by the new scientific discoveries and the discovery of the New World. One of these innumerable shifts
1
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was the change in the human conception of time, both in theory and in the
way it was lived and experienced, which explains Shakespeare’s immense interest in the theme of time and the numerous references to it in his work. In
this paper I will describe the major changes in the conception of time in the
passage from the Middle Ages to Modernity and their reflections in Shakespeare’s Sonnets.
1 THE NEW CONCEPTION OF TIME IN MODERNITY
Had Shakespeare been a medieval writer, time would probably not have
been a major concern to him. Or, at least, it would have been treated in totally
different terms. But in Elizabethan England it had already become an obsession, which can be explained by the developments in clock-making. Until the
end of the Middle Ages, mechanical clocks were very rudimentary, imprecise
objects, even less precise than some clepsydras (water clocks). They did not
indicate the subdivisions of the hour and even the hours themselves were indicated with some margin of error, which made them quite useless objects. Furthermore, they were huge objects, difficult to maintain and very costly, which
consequently made them extremely rare, only present in wealthy cities, kings’
palaces or abbeys and cathedrals.
Nevertheless, though the medieval man did not know precisely what
time it was, he knew it was time to do this or that activity according basically
to two elements: nature and the church bells. As French philosopher Alexandre
Koyré affirms about medieval society:
It does not feel a great need to know the hours. It perpetuates, as L. Febvre affirms so well, “the habits of a society of farmers who accept never knowing the
exact hour, unless the bell tolls (supposing it is correct) and for the rest they resource to plants, animals, the flight of this bird or the singing of that other”.
“Around sunrise” or “around sunset”.
Daily life is dominated by natural phenomena, by sunrise and sunset — people
wake up early and do not go to bed late — and the day is more divided than it is
measured by the tolling of the bell which announce “the hours” — the hours of
religious offices, not those of the clock (KOYRÉ, 1991, p. 281 — my translation
from the version in Portuguese).

In short, time in the Middle Ages was both natural and ecclesiastical, it
obeyed both the rhythm of the seasons and that of church bells. It was not
measured, but it was lived and daily life moved in the “more-or-less” of lived
time and not in the precision of measured time.
However, throughout the XVIth century clock-making saw great progress,
which would only culminate in the middle of the following century. Clocks became more compact and, though still expensive, they were not so rare any248
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more. More importantly, they became much more precise. For instance, clocks
with minute hands started to be used, and although this sounds highly imprecise for today’s patterns, compared to the total imprecision of medieval times,
it meant indeed a revolution in the lives of common men, as clocks invaded
homes and workshops and started dictating the rhythm of domestic affairs and
labour.
Thus, men no longer depended on nature to tell them what time it was
and, in fact, it is no coincidence that the dissemination of clocks was parallel to
the growth of towns and the substitution of town life for country life. Likewise,
men did not depend on church bells to keep time anymore and it is also no
coincidence that the improvements in clock-making are deeply related to the
rise of Protestantism. Although the birth of clock-making took place in Italy, it
was in Protestant countries like England where it flourished. Measuring time is
an act that is much more consonant with the protestant than with the catholic
faith. As the wasting of time was seen as godlessness, a good Protestant’s routine should be similar to a clock and no hour should be wasted.
The Protestant Reformation was also more consonant with the new conceptions brought about by the Scientific Revolution started in 1543, as it promoted an atmosphere of tolerance to new ideas. As Copernicus argued that
not the Earth but the Sun was the centre of the universe, man’s sense of himself and of the world was also dislocated. Moreover, still in the XVIth century,
Giordano Bruno’s beliefs in the infinity of the universe and a plurality of worlds
also contributed to the prevailing feeling of uncertainty. John Donne’s words in
his Anatomy of the World, published in 1611, provide a very good picture of
this prevalent feeling:
And new philosophy calls all in doubt,
The element of fire is quite put out,
The sun is lost, and th'earth, and no man's wit
Can well direct him where to look for it.
And freely men confess that this world's spent,
When in the planets and the firmament
They seek so many new; they see that this
Is crumbled out again to his atomies.
'Tis all in pieces, all coherence gone (DONNE, 2007, p. n/d).

Geocentricism and anthropocentricity were challenged and the wellenclosed Ptolemaic universe where permanence reigned was replaced by an
unfamiliar universe marked by corruption and mutability, where “all coherence
[was] gone”. This uncertainty was in turn responsible for a sense of pessimism
also widespread at the time. As John Kerrigan affirms in his introduction to The
Sonnets and a Lover’s Complaint, “every clock declared that an hour of life,
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considered another way, was an exact, irretrievable hour nearer death”
(KERRIGAN, 1995, p. 35). As a reminder of the inexorability of time, many
watches at Shakespeare’s time bore some symbol of death or moral saying.
2 TIME IN SHAKESPEARE’S SONNETS
It is this conception of time as inexorable that is prevailing in Shakespeare’s sonnets or, more precisely, in the 126 first poems — the Fair Youth
sequence — in which there are 70 occurrences of the word time, whereas in
the subsequent 26 poems dedicated to the Dark Lady and in the two final allegoric poems the word does not occur at all. This is explained by the fact that
underlying the theme of time is the poet’s worry about its effects over the
Youth’s beauty, which is not a concern in the Dark Lady sequence.
2.1 THE PROCREATION GROUP — SONNETS 5 AND 12
Although the main theme in the first 17 sonnets is that of procreation,
anxiety over time already looms over these poems. In sonnet 5, time is referred to as a tyrant, as in the first quatrain the poet laments its passing and its
effects over the Youth’s beauty. The hours — that is, time — that made the
Youth beautiful in his young days will make him ugly as he grows old:
Those hours, that with gentle work did frame
The lovely gaze where every eye doth dwell,
Will play the tyrants to the very same
And that unfair which fairly doth excel;

In the second quatrain, the poet accentuates time’s tyranny as he calls it
“never-resting” and moves on to compare the progress of human life to that of
the seasons, from summer to “hideous winter” characterized by “bareness
every where”:
For never-resting time leads summer on
To hideous winter, and confounds him there;
Sap checked with frost, and lusty leaves quite gone,
Beauty o'er-snowed and bareness every where:

Finally in the last quatrain and in the couplet, the poet reminds the
youth that summer’s beauty only remains in the essence of flowers distilled to
be used as perfume, thus implying that the Youth should procreate so that his
beauty may survive:
Then were not summer's distillation left,
A liquid prisoner pent in walls of glass,
Beauty's effect with beauty were bereft,
Nor it, nor no remembrance what it was:
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But flowers distill'd, though they with winter meet,
Leese but their show; their substance still lives sweet.

In sonnet 12, one of the most well-known sonnets, the poet returns to
the description of the effects of time over nature and the defence of procreation as the only way of standing against time. In the first two lines, the poet
refers to the transformation of day into night, here qualified as “hideous” —
the same adjective used to describe winter in sonnet 5, line 6:
When I do count the clock that tells the time,
And see the brave day sunk in hideous night;

The first line itself already shows man’s powerlessness when facing time,
as the poet affirms that the clock tells the time and all he can do is “count the
clock”, that is, man does not count the time, the clock does. The clock is the
inexorable mediator between man and time and man has no power over any
of them. The mechanical rhythm of the line — marked by the alliteration of /k/
in “count” and “clock” and /t/ in “tells” and “time” — reminds us of the ticking
of a clock and, in fact, the rhythm of the whole poem does the same, as the
sense of each line ends within the line itself. In the next 6 lines, the poet moves
on to describing the inescapable transformation of summer into winter, turning beautiful things into lifeless ones:
When I behold the violet past prime,
And sable curls, all silvered o'er with white;
When lofty trees I see barren of leaves,
Which erst from heat did canopy the herd,
And summer's green all girded up in sheaves,
Borne on the bier with white and bristly beard,

In the last quatrain, the poet then questions the permanence of the
Youth’s beauty, since, like all sweet and beautiful things, he too shall decay
and eventually die by the action of time:
Then of thy beauty do I question make,
That thou among the wastes of time must go,
Since sweets and beauties do themselves forsake
And die as fast as they see others grow;

This last line points to the continuous mutability of things, one of the
signs of time’s inexorable passage. Finally, in the couplet, the poet will once
more defend procreation as the only defence against time’s action, but this
time he is more explicit than in sonnet 5, in which it is only insinuated:
And nothing 'gainst Time's scythe can make defence
Save breed, to brave him when he takes thee hence.
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2.2 PROCREATION V. IMMORTALITY-THROUGH-VERSE — SONNETS 15 TO 17
In the last three sonnets known as “procreation sonnets” (15-17), however, the poet will little by little assert another way of resisting time, which is
through poetry, although this idea will only be fully affirmed in sonnets 18 and
19. In the first two lines of sonnet 15, the poet’s anxiety over the effects of
time is clear in his affirmation that all growing things have only a moment of
perfection:
When I consider every thing that grows
Holds in perfection but a little moment,

In the next line, the poet refers to the world as a stage, which is a recurrent comparison in Shakespeare’s work and emphasizes the transience of life
which “presenteth nought but shows”, that is, which is only illusory:
That this huge stage presenteth nought but shows

Moreover, man’s powerlessness is stressed by the next line which states
that the stars watch man on this stage and decide upon his fate:
Whereon the stars in secret influence comment;

According to W. R. Elton, “Shakespeare’s era topically and repeatedly
figured the world as stage, and man as actor in temporary and borrowed costume, strutting and fretting his meaningless hour” (ELTON, 1997: 32). In the
next quatrain, the poet once again compares the decline of man to that of
nature until they are worn out and totally forgotten:
When I perceive that men as plants increase,
Cheered and checked even by the self-same sky,
Vaunt in their youthful sap, at height decrease,
And wear their brave state out of memory;

In the third quatrain the poet addresses the Youth, telling him that this
thought brings the Youth’s image to the poet’s sight, but he still cannot resist
the action of Time and Decay — here personified — who will destroy his beauty, turning it into “sullied night”.
Then the conceit of this inconstant stay
Sets you most rich in youth before my sight,
Where wasteful Time debateth with Decay
To change your day of youth to sullied night,

By referring to the Youth’s beauty as his “day of youth” in the singular
form, as if he was referring to one single day in which the Youth’s beauty was
most perfect, the poet goes back to line 2, in which he had affirmed that all
252
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growing things have one single moment of perfection. Finally, in the couplet
the poet states that, despite all the world’s fight against Time to save the
Youth, it is only through his verse that he can be immortalized:
And all in war with Time for love of you,
As he takes from you, I engraft you new.

In 16 and 17, the poet goes back to the theme of procreation absent in
15 and confronts it with verse-immortality, still affirming the former as superior to the latter. Sonnet 16 starts, in fact, as an immediate continuation to 15,
marked by the word “but”, asking the Youth to fight Time — once more described as a tyrant — in a more powerful way than the poet can fight through
his verse:
But wherefore do not you a mightier way
Make war upon this bloody tyrant, Time?
And fortify your self in your decay
With means more blessed than my barren rhyme?

This more powerful alternative is procreation, as is seen in the second
quatrain, when the poet suggests that many unmarried girls would gladly bear
the Youth’s children, who would be much more similar to him than the poet’s
verse could be:
Now stand you on the top of happy hours,
And many maiden gardens, yet unset,
With virtuous wish would bear you living flowers,
Much liker than your painted counterfeit:

The third quatrain reaffirms the idea that no verse could reproduce the
Youth to the eyes of other men better than his own offspring:
So should the lines of life that life repair,
Which this, time's pencil or my pupil pen,
Neither in inward worth nor outward fair,
Can make you live your self in eyes of men.

Therefore, in the couplet, the poet urges the Youth to give himself away
in marriage, so that he can preserve himself forever, that is, against time’s
decay, by his own art:
To give away yourself, keeps yourself still,
And you must live, drawn by your own sweet skill.

Sonnet 17, the final “procreation sonnet”, continues the ideas already
developed in 16 but adds the notion that future men would not believe such
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beauty as the Youth’s to be possible in an earthly creature, even though the
poet judges himself incapable of fully reproducing it:
Who will believe my verse in time to come,
If it were fill'd with your most high deserts?
Though yet heaven knows it is but as a tomb
Which hides your life, and shows not half your parts.
If I could write the beauty of your eyes,
And in fresh numbers number all your graces,
The age to come would say 'This poet lies;
Such heavenly touches ne'er touch'd earthly faces.'

The poet goes on in the third quatrain saying that his poetry would be
mocked as a babbling old man and that the Youth’s beauty would be considered the mad inspiration of a poet or the hyperbolic verse of old times:
So should my papers, yellow'd with their age,
Be scorn'd, like old men of less truth than tongue,
And your true rights be term'd a poet's rage
And stretched metre of an antique song:

Finally, in the couplet is the final urging to the Youth to procreate,
though here it is counterbalanced by verse as another means to achieve immortality:
But were some child of yours alive that time,
You should live twice, in it, and in my rhyme.

2.3 THE AFFIRMATION OF IMMORTALITY-THROUGH-VERSE — SONNETS 18, 19, 55 AND 60
In 18 and 19 the procreation theme is finally fully abandoned by the
poet and immortality-through-verse is affirmed as the sole remedy against
time. In the first two quatrains of 18, the poet states the Youth is more lovely
and temperate than a summer’s day:
Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:

Then, in lines 3 to 6 the poet proceeds to describe the excesses a summer’s day may bring, such as violent winds and excessive heat, besides the fact
that summer is too short and the sun might be covered by clouds:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed,
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The poet ends the second quatrain by concluding that all beauty eventually becomes less beautiful, accidentally or by the action of time:
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course untrimmed:

However, the Youth’s beauty shall never end as he will be eternalized by
the poet in his verse, granting him immortality:
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st,

This last idea is reinforced by the celebrated couplet which affirms that
as long as there are men living, the poet’s verse will live too and allow the
Youth’s beauty to live in it:
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

Sonnet 19 basically deals with the same concepts as 18, though the images the poet now uses in the first quatrain to describe the decay time causes
in nature are more violent. Time destroys even the fiercest creatures — the
lion, the tiger — or creatures mythically considered immortal as the phoenix.
Moreover, all creatures return to the earth of which they are made:
Devouring Time, blunt thou the lion's paws,
And make the earth devour her own sweet brood;
Pluck the keen teeth from the fierce tiger's jaws,
And burn the long-lived phoenix in her blood;

In the second quatrain, in line 5 the poet once more resorts to the seasons of the year to illustrate the action of time, which alternates happy (summer, spring and autumn, though the latter had an ambiguous state) and unhappy (winter) seasons as it passes. The poet then admits in lines 6 and 7 that
“swift-footed Time” is uncontrollable and can do whatever it wants to the
whole world and its beautiful things:
Make glad and sorry seasons as thou fleet'st,
And do whate'er thou wilt, swift-footed Time,
To the wide world and all her fading sweets;

However, in the last line in the second quatrain and all through the third,
the poet still attempts to defy the inexorability of time by prohibiting it from
acting over the Youth’s beauty, which should be preserved as a model for future men:
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But I forbid thee one most heinous crime:
O! carve not with thy hours my love's fair brow,
Nor draw no lines there with thine antique pen;
Him in thy course untainted do allow
For beauty's pattern to succeeding men.

Although in the couplet the poet finally forsakes his prohibition, admitting that time cannot be stopped, immortality-though-verse is once again reaffirmed as the only remedy against time:
Yet, do thy worst old Time: despite thy wrong,
My love shall in my verse ever live young.

From sonnets 20 to 53, the theme of time and immortality-throughverse does not appear until the poet returns to it in 54 and 55, although in 54 it
is simply alluded to in the final couplet, as the main theme of the sonnet is the
relationship between inner and outward beauty. Sonnet 55, however, returns
to the theme resounded in the previous sonnet as its main theme. The poet
states that no monument made of marble or stone, not even those of the
royalty, shall live longer or “shine more bright” than his verse and the Youth in
it pictured:
Not marble, nor the gilded monuments
Of princes, shall outlive this powerful rhyme;
But you shall shine more bright in these contents
Than unswept stone, besmear'd with sluttish time.

The adjective “sluttish” is here used for the first time to modify the word
“time”. It Shakespeare’s age, it used to be applied to both men and women
who had dirty habits and behaviour, and, in relation to time, it describes its
lack of interest in keeping the world tidy. In the second quatrain, the poet
reasserts the immortality of the Youth, or at least of its written record, as it will
survive all wars which destroy statues and buildings. Not even Mars — the God
of War — will be able to destroy it:
When wasteful war shall statues overturn,
And broils root out the work of masonry,
Nor Mars his sword, nor war's quick fire shall burn
The living record of your memory.

The last quatrain and the couplet reaffirm once again this idea, with
some biblical echoes in “to the ending doom” and “till the judgment”, meaning
until the end of time:
'Gainst death, and all oblivious enmity
Shall you pace forth; your praise shall still find room
Even in the eyes of all posterity
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That wear this world out to the ending doom.
So, till the judgment that yourself arise,
You live in this, and dwell in lovers' eyes.

After a brief interval, the themes of the destruction caused by time and
that of immortality-through-verse emerge again in 60. In this sonnet, the poet
compares the unstoppable movement of the waves reaching the shore to the
passing of time, “our minutes”. As mentioned before, clocks and watches with
minute hands only appeared in Shakespeare’s age and when he wanted to
refer to the smallest portions of time, he used “minutes” and not “seconds”, a
word that would only appear later:
Like as the waves make towards the pebbled shore,
So do our minutes hasten to their end;
Each changing place with that which goes before,
In sequent toil all forwards do contend.

The poet proceeds in the two following quatrains to describe the effects
of time from birth to maturity, when “crooked eclipses” (meaning “setbacks”)
fight against the glory of youth, which time eventually destroys, by wrinkling it.
Time is again portrayed as carrying a scythe, an image very common at the
time:
Nativity, once in the main of light,
Crawls to maturity, wherewith being crown'd,
Crooked eclipses 'gainst his glory fight,
And Time that gave doth now his gift confound.
Time doth transfix the flourish set on youth
And delves the parallels in beauty's brow,
Feeds on the rarities of nature's truth,
And nothing stands but for his scythe to mow:

The couplet, however, asserts once again that the poet’s verse is the only antidote against time:
And yet to times in hope, my verse shall stand
Praising thy worth, despite his cruel hand.

2.4 DOUBTING IMMORTALITY-THROUGH-VERSE — SONNETS 63 TO 65 AND 71 TO 74
The themes of time and immortality reappear in 63 to 65. Since sonnet
63 presents very few variations in relation to how the themes have been developed in previous and later sonnets, it will not be necessary to analyze it
here. The same applies to sonnet 64, although the latter has at least one peculiarity in relation to the others, which is the fact that it does not present the
poet’s verse as a remedy against time’s destruction, but states in the final
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couplet that crying is the only thing the poet can do when confronted with the
thought of the decay and death of the Youth:
This thought is as a death which cannot choose
But weep to have that which it fears to lose.

In 65, however, immortality-through-verse appears again, though the
poet sounds much less assured of its possibility. He starts by comparing the
frailty of the Youth’s beauty, which is as strong as a flower, to resistant (brass,
stone, earth) and limitless (sea) elements. Since none of these can defy mortality, the poet questions how the Youth’s beauty could possibly do it:
Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea,
But sad mortality o'ersways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower?

This idea is only reinforced in the second quatrain, in which the Youth’s
beauty is described as “summer’s honey breath” and compared to rocks and
gates of steel the same way it was compared to other elements in the first
quatrain. Once again the poet poses a question that he leaves unanswered:
O! how shall summer's honey breath hold out,
Against the wrackful siege of battering days,
When rocks impregnable are not so stout,
Nor gates of steel so strong but Time decays?

In the third quatrain, the poet poses a series of three more questions
which he will only answer in the couplet. In fact, all these questions and the
previous ones are the same: how can the Youth’s beauty survive time?
O fearful meditation! where, alack,
Shall Time's best jewel from Time's chest lie hid?
Or what strong hand can hold his swift foot back?
Or who his spoil of beauty can forbid?

In the couplet the poet answers his questions by once more affirming
that poetry is the only answer to time’s destruction. Nevertheless, he refers to
it as a miracle, one whose power he is not sure of:
O! none, unless this miracle have might,
That in black ink my love may still shine bright.

In fact, the whole poem sounds much less assured of the power of verse
to bestow immortality than the ones before, such as the assertive 18 and the
challenging 19. This insecurity and desperation is reinforced by the interrogations in lines 4, 8, 10, 11, 12 and by the exclamations starting lines 5, 9 and 13.
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This desolate tone will be used again in sonnets 71 to 74, in which the
poet will once again deal with the theme of time, though now immortalitythrough-verse will not be defended, only suggested in 74. The four poems are
considerations on human aging and mortality and speculate on the memory
the Youth will keep of the poet after his death. In short, throughout 71 and 72,
the poet tells the Youth not to mourn him but for a short period and not to
think of him after his death if this makes the Youth sad. Sonnet 73 describes
the action of time over living things as it was done in previous sonnets. However, what is peculiar about it is the way the poet relates the passing of time,
shortening its scope from quatrain to quatrain. In the first quatrain, the poet
compares human life to a year and himself to autumn, the season of the year
when few yellow leaves hang upon the bare boughs of trees — where not long
before birds sang — announcing the proximity of the winter, a metaphor for
old age:
That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruined choirs, where late the sweet birds sang.

In the second quatrain, the poet reduces the time span he compares to
human life from a year to a day and compares himself to the twilight, the time
of day which announces the darkness of night (which represents old age) and
sleep (representing death):
In me thou see'st the twilight of such day
As after sunset fadeth in the west;
Which by and by black night doth take away,
Death's second self, that seals up all in rest.

In the third quatrain, the poet condenses the duration of time to that of
a fire and compares himself to a fire that does not burn at its height any more:
In me thou see'st the glowing of such fire,
That on the ashes of his youth doth lie,
As the death-bed, whereon it must expire,
Consumed with that which it was nourish'd by.

All in all, the compression of the time span described from the first to
the third quatrain only reinforces the sense of brevity of life conveyed in the
sonnet. In the couplet, the poet concludes that, by perceiving that which he
has described, the Youth will love him even more for knowing that he will not
be around for much longer. It could also imply that the Youth would love himself or his own life more for knowing that also his youth and beauty will not
last forever:
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This thou perceiv'st, which makes thy love more strong,
To love that well, which thou must leave ere long.

Closing the quartet of sonnets is 74, in which the poet tells the Youth
that even when his body is dead, his spirit — the best part of him — will survive in his verse. In a way, the poem presents a variation of the theme of immortality-through-verse, since here the poet states the immortality of his own
spirit in his verse and not that of his object, the Youth, as in the other sonnets
which deal with this theme. However, the poet does not claim his verse will be
immortal for all future men to read, but only for the Youth.
2.5 IMMORTALITY V. ANONYMITY — SONNET 81
The worry about time’s destruction and mortality will reappear in sonnet 81, together with the theme of immortality-through-verse, though the
word “time” is actually not used in the poem. Nevertheless, although the poet
had reserved some dose of immortality to himself in 74, now he claims that
only the Youth will be immortal through his poetry, whereas he will be totally
forgotten once his body is dead. In the first quatrain, the poet tells the Youth
that regardless who dies first, the Youth will be remembered whereas the poet
will be totally forgotten:
Or I shall live your epitaph to make,
Or you survive when I in earth am rotten,
From hence your memory death cannot take,
Although in me each part will be forgotten.

In the second and third quatrains and the couplet, the poet tells the
Youth his name will be immortalized in his verse for future men to see and
speak, though that of the poet will be dead. The verse will be like an elaborate
grave to the Youth, whereas the poet will have only an ordinary grave:
Your name from hence immortal life shall have,
Though I, once gone, to all the world must die:
The earth can yield me but a common grave,
When you entombed in men's eyes shall lie.
Your monument shall be my gentle verse,
Which eyes not yet created shall o'er-read;
And tongues to be, your being shall rehearse,
When all the breathers of this world are dead;
You still shall live, such virtue hath my pen,
Where breath most breathes, even in the mouths of men.

It is highly ironic that the poet affirms the Youth’s name will be immortal, since it is never mentioned and the readers, the “eyes not yet created” and
“tongues to be”, will never be able to be totally certain about who the Youth
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really was. If Shakespeare did not reveal the name of his beloved Fair Youth
intentionally or not is also not known, but what is certain is that the immortal
name of the Youth will never be known to future men.
2.6 THE EFFECTS OF TIME OVER LOVE — SONNETS 115 AND 123 TO 126
In sonnet 115, the poet returns to the subject of time, now to marvel at
the action of time over love. He starts by stating that all the sonnets written
before this one were lying, especially those that said he could never love the
Youth more than he already did then, because his love is now stronger than
ever:
Those lines that I before have writ do lie,
Even those that said I could not love you dearer:
Yet then my judgment knew no reason why
My most full flame should afterwards burn clearer.

In the second quatrain, the poet describes time as “reckoning” — meaning time calls all things to account — and full of accidents. He then enumerates
the bad effects of time over beautiful and strong things: it disturbs sacred
vows, annuls the orders of kings, destroys beauty, dulls the keenest purposes
and changes strong minds:
But reckoning Time, whose million'd accidents
Creep in 'twixt vows, and change decrees of kings,
Tan sacred beauty, blunt the sharp'st intents,
Divert strong minds to the course of altering things;

In the third quatrain, the poet refers to time once again as a tyrant, as
he had done in 5 and 16. Fearing the effects of time described above and being
certain of the extent of his love at the moment he wrote his previous sonnets,
he wonders why he could not “crown the present” and doubt the future,
therefore saying that he could never love the Youth more:
Alas! why, fearing of Time's tyranny,
Might I not then say, 'Now I love you best,'
When I was certain o'er incertainty,
Crowning the present, doubting of the rest?

The couplet brings the answer to the question: no, he could not say
‘Now I love you best’ and affirm his love to the full, since love is a babe — in a
reference to Cupid — and, therefore, is always growing:
Love is a babe, then might I not say so,
To give full growth to that which still doth grow?
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As the end of the Fair Youth sequence approaches, in 123 to 125, the
poet insists that his love for the Youth is unchangeable and immortal, not subject to time’s destruction. In 123, the poet addresses Time and defies it by
vowing to be true to his love despite time’s action. In 124 and 125, he states
his love for the Youth is not like those who depend on the approval of conventions or politics, a kind of love which he calls “time’s fool”. What is interesting
to note in these three sonnets is the pattern by which a quatrain in each sonnet starts with the exclamation ‘No!’ — the first quatrain in 123, the second in
124 and the third in 125 — as a way of emphasizing that act of defiance against
time started in 123. This leads to the speculation that the couplet in 126
should also start the same way. However, sonnet 126 is an anomaly in form,
since it is written in six rhyming couplets, having thus only 12 verses and no
final couplet. There is no agreement upon whether it was omitted on purpose
at the time of the publication of the sonnets or if it was never in fact written.
Thematically, though, the sonnet returns to most themes already treated before, including that of time’s inexorable destruction, but not that of immortality-through-verse. In the first two couplets, the poet affirms that the Youth,
although getting old, is not decaying the same way his lovers are, which only
makes their decay more noticeable:
O thou, my lovely boy, who in thy power
Dost hold Time's fickle glass, his sickle, hour;
Who hast by waning grown, and therein showest
Thy lovers withering, as thy sweet self growest.

In the third and fourth couplets, the poet explains that this occurs because Nature has been saving the Youth from the ravages of Time, in order to
beat it:
If Nature, sovereign mistress over wrack,
As thou goest onwards still will pluck thee back,
She keeps thee to this purpose, that her skill
May time disgrace and wretched minutes kill.

Nevertheless, although Nature is ‘sovereign mistress over wrack’, she is
not sovereign mistress over Time, that is, she cannot reverse Time’s action but
only decide when it will take place. Therefore, in the last two couplets, the
poet tells the Youth that Nature cannot save him forever. When she finally has
to settle her account with Time for keeping the Youth for so long, she will have
to sacrifice him in order to pay her debt:
Yet fear her, O thou minion of her pleasure!
She may detain, but not still keep, her treasure:
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Her audit (though delayed) answered must be,
And her quietus is to render thee.

As mentioned before, this farewell sonnet to the Youth does not defend
the idea that he will be immortalized through verse. The reader is left with the
feeling that, after all, not even the Youth can escape from Time. As John Kerrigan states in the conclusion to his Introduction to The Sonnets and A Lover’s
Complaint,
[b]eauty cannot save him, nor all the poet’s labours, which strive to make the
friend a ‘god’, and try to recoup, by recounting, the clock. In Shakespeare’s Sonnets, at the last, Time circumscribes the natural world and the very springs of life,
while verse can only make memorial, inscribing what, without art, would always
already be gone (KERRIGAN, 1997, p. 63).

Nevertheless, the explanation for the absence of the final defence of
immortality-through-verse might also reside in the absence of the final couplet. It has been speculated whether Thomas Thorpe, the original publisher of
the sonnets, excluded the couplet, which might have made an explicit reference to the identity of the Fair Youth. It has also been speculated, on the other
hand, that the absence was designed by the poet, as part of the negation pattern explained above, as the final negation against time, which could be better
achieved through silence than through words.
CONCLUSION
Time is the main theme in at least twenty-two of the sonnets dedicated
to the Fair Youth, though its presence looms over the whole sequence. This
reflects Shakespeare’s personal concerns about human mortality and the inexorability of time’s devastating effects over man’s life. These concerns, in
turn, reflect a general anxiety of Shakespeare’s age, in the wake of Modernity,
when time shifted from its medieval conception of a lived experience to a
measured element of man’s life.
However, regardless how worried Shakespeare was about his own mortality and disappearance from this world, his poetry has indeed survived and
will probably survive ‘so long as man can breathe’. It is, nevertheless, profoundly ironic that the poet never really advocated his own immortality but
only that of his object, the Youth, since readers nowadays have no knowledge
of the identity of the Youth, whereas the name of Shakespeare is probably the
most well-known name in the literature of his age and ‘for all time’.
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antes da submissão ao Conselho Editorial.

2 PROCEDIMENTO DE ENVIO
Os trabalhos devem ser enviados:
– ao endereço eletrônico: a.cor.das.letras@gmail.com ou
– à secretaria do Departamento de Letras e Artes da UEFS: dlet@uefs.br (tel.
075-3224.8185).

3 FORMATAÇÃO
Os trabalhos devem apresentar um resumo breve e objetivo em língua vernácula, traduzido para uma língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol), ambos seguidos de três a cinco descritores (palavras-chave). Além disso, são exigidas as seguintes
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instituição de aquisição do maior grau de formação e especificação da área de conhecimento.
Os trabalhos devem ser digitados em processador de texto usual, tendo o seguinte formato:
a) fonte Times New Roman ou assemelhada, tamanho 12, para o corpo do texto; tamanho 11, para citações e 10 para notas;
b) espaço 1,5 entre linhas e parágrafos; espaço duplo entre partes do texto;
c) as páginas devem ser configuradas no formato A4, sem numeração, com 3
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b) utilizar apenas um sistema de referenciação: ou o sistema completo em nota de rodapé ou o sistema autor-data, atendendo às normas da ABNT em vigor para cada um deles (pede-se atenção especial para que não ocorra sobreposição destes dois ou outros sistemas de referenciação).
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4 EXTENSÃO
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