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OS VAMPIROS VIVEM EM NEW YORK… 

A ESTÉTICA  DO PÓS-MODERNO E OS LUGARES COMUNS  DO TERROR 

 

                                                       

 

Maria Gloria Vinci
1
 

(USP) 

 

RESUMO  

 O  que  e quem é o vampiro hoje? Como  transformam-se o seu mito e os  seus significados? 

o chupa-sangue é um monstro pós-moderno como a nossa cultura, uma pura reconstrução, a 

montagem dos muitos vampiros de    épocas, culturas e literaturas diferentes ou possui uma 

sua identidade específica? Ressaltando a onipresença dos  instrumentos mediáticos de massa 

que marca  a nossa época e, por consequência, um tipo de produção artística baseada na 

serialidade e não na originalidade (conceito  este último de origem romântica), o texto visa,  

através da figura do vampiro, um dos mitos mais famosos da cultura literária  moderna,  

evidenciar como, com  a crise das categorias do moderno, na chamada cultura  pós-moderna 

em que tudo já foi dito   e  escrito, estamos  assistindo  ao nascimento de uma nova 

sensibilidade estética e de um  novo público que, indiferente às histórias contadas  que  já 

conhece, pretende apenas degustar a repetição  e as suas mínimas variações.  

PALAVRAS-CHAVE: vampiro, terror,  pós-moderno, serialidade, estética da repetição 

 

ABSTRACT 

What and who is the vampire today? How do his myth and his meanings change? The 

bloodsucker is a  postmodern monster as our culture, a pure reconstruction, a assembly of 

many vampires of different ages, cultures and literatures or he has his own identity? Showing 

the mass- media’s influence in contemporary time and, consequently, a kind of artistic 

production based on the seriality and not on the originality ( this last  is  a concept of romantic 

origin), the  text aims, by the figure of vampire, one of most famous myth of modern literary  

culture,  at emphasizing how, in the called postmodern culture where everything has been said 

and has been written, after the crisis  of modernity’s categories,  we are watching the birth of 

a new  aesthetic sensibility and of a new audience which, indifferent to the told stories already 

known, intend to taste  the repetition and their  little variations. 

KEYS-WORDS: vampire, terror, postmodernism, seriality, repetition aesthetics 
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Compreendo... Disse o vampiro pensativo, caminhando lentamente 

pela sala até a janela. Durante muito tempo permaneceu de pé em 

frente à luz fraca e à torrente de tráfego da Rua Divisadero. Agora o 

rapaz conseguiu ver os móveis da sala mais claramente, a mesa de 

carvalho redonda, as cadeiras. Numa das paredes, uma bacia pendia 

sob um espelho. Apoiou a maleta na mesa e esperou. - Qual a 

quantidade de fita que você trouxe? - perguntou o vampiro, virando-se 

agora de modo a que o menino pudesse ver seu perfil. - O suficiente 

para registrar a história de uma vida? Certamente, se for uma vida 

movimentada. [...] Começou novamente a tentar falar, mas não disse 

nada. E então viu, com alívio, que o vampiro se dirigia à mesa e 

apertava o interruptor. A sala foi imediatamente invadida por uma 

desagradável luz amarela. ( RICE,  1992, p. 2) 
 

 

 

De criptas obscuras e de túmulos sepultados em castelos envoltos em  névoa, ou seja 

de um subsolo símbolo  de um mundo reprimido a ser exorcizado e de trevas  alusivas a uma 

dimensão  animal- irracional –  incontrolável e ameaçadora  para a civilização e a Razão – os 

vampiros saem à superfície  e invadem os  espaços urbanos,  expõem-se à luz (à qual são em 

grande parte acostumados), usam com desenvoltura os novos instrumentos técnicos da 

comunicação,  a monstruosidade  normaliza-se, a crueldade deles não perturba, a presença 

deles não provoca mais aquele terror, misto de medo e admiração, repulsão e túrbida 

fascinação, que Edmund Burke no século XVIII havia denominado  «sublime»
2
.  O horror, de 

que os vampiros são portadores,  na época pós-moderna,  tem sido internalizado e tem-se 

tornado cotidiano,  um lugar comum,  puro décor de um cenário urbano degradado e 

excessivo, hipertrófico e «barroco»
3
, saturado ao mesmo  tempo de adrenalina e de tédio,  em 

que o aparecimento do monstruum, do extraordinário e do tremendum prodigioso não podem 

mais  ocorrer. Se o monstro apresentava-se símbolo  de um excesso desbordante (grande 

demais, malvado demais e assim por diante),  – resposta horrorífica causada pela superação da 

                                                 
2
 Na sua obra Enquiry upon the origin of our ideas of the sublime and beautiful, publicada  numa primeira versão  

em 1756 e depois em 1759, Edmund Burke afirma a  respeito  do sublime:  «Terror is in all cases whatsoever . . . 

the ruling principle of the sublime. […] The passion caused by the great and sublime in nature . . . is 

Astonishment; and astonishment is that state of the soul, in which all its motions are suspended, with some 

degree of horror. In this case the mind is so entirely filled with its object, that it cannot entertain any other». 
3
 Sobre a definição de pós-moderno como  época neobarroca veja-se  CALABRESE,  1987.  
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ordem  normativa hegemônica – a teratologia atual, dada a presença saturante de terror e de 

monstruoso na sociedade contemporânea, relega o disfórico ou ao homem mesmo, na sua  

normalidade antes intocável, ou materializa-o  como  entidade informe e indistinguível,  como 

contágio ou epidemia, metáfora das relações sociais dos nossos dias
4
. 

Em suma, os vampiros pós-modernos não representam mais  a alteridade exótica  (a 

Transilvânia  é a terra onde estão arraigadas forças ocultas  e misteriosas) e não integrável  ( 

não por   acaso Drácula está associado aos ciganos considerados por Stoker os fiéis servidores 

dele) ou a zona de sombra inconfessada e inconsciente das pulsões e dos instintos, sobretudo 

de natureza sexual e erótica, de uma sociedade extremamente codificada e moralmente 

controlada (não por acaso o mito literário de Drácula nasce na Inglaterra puritana da época 

vitoriana) como  era a Europa no   século XIX.   O vampiro da mitologia romântica do 

Oitocentos encarna e resume em si todos os aspectos  do negativo e Drácula é uma espécie de 

alter-Cristus  revirado, ele também  morto e ressuscitado, que não oferece o próprio sangue, 

mas  suga-o garantindo uma  salvação e uma imortalitade blasfema e  anti-cristã. 

Veja-se  a descrição de Drácula no  romance de Stoker:  

     

As sobrancelhas formavam um traçado compacto, encobrindo 

virtualmente a convergência do nariz  e delas sobressaíam muitos fios  

mais ásperos que pareciam  enroscar-se em sua própria profusão. A 

boca, até onde  permanecia visível sob a densidade do bigode, era dura  

e de aspecto cruel e fazia as vezes de uma moldura  forçada a dentes 

estranhamente brancos  e aguçados. Estes pareciam  à espreita ao se 

debruçarem sobre os lábios, o que  imprimia  uma selvagem rudeza  e 

inusitada  vitalidade  a um homem de  sua idade.  Quanto ao resto, 

suas orelhas eram  extremamente descoradas  e de formato pontiagudo 

no lóbulo superior. A mandíbula era larga e forte […] E a mais 

estranha particularidade  é que havia  tufos pilosos  no centro da 

palma da mão.  (STOKER, 1993, p.27) 

 

                                                 
4
«I veri mostri, quelli che ci danno dei brividi, non sono più King Kong e neanche Freddy Kruger, ma 

personaggi di carne e ossa come presidenti di stati e grandi corporazioni, TV stars e giocatori di calcio, non più 

deformi ma bellissimi e impeccabili. Se negli anni ottanta nasce Alien, negli anni novanta nasce già Hannibal the 

Cannibal che è un mostro ma rappresentato come un professore illustre, di bell’aspetto e di forte credibilità.  A 

partire da Hannibal the Cannibal abbiamo assistito a comparizione dei maniaci di vario tipo, materia 

dell’assassinio, serial killer, ma anche fantasmi mischiati con il reale come nel Sesto senso con Bruce Willis 

dove non si capisce più chi è vivo e chi è morto. Consumata l’iconografia dei nuovi mostri di qualche decennio 

fa, si va comunque verso mostri sociali che hanno un’apparenza accettabile. La realtà con le sue trame narrative 

ha decisamente superato la fantasia. La data fondamentale era l’11 settembre e tragicamente era il momento più 

neobarocco che si potesse immaginare». Cfr. a entrevista a Omar Calabrese em www.visual-studies.com  
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Aqui  o  príncipe das trevas é assimilado a uma espécie de homem-lobo, imagem de 

uma natureza selvagem e indomável,  sobre o qual o médico Van Helsing e com ele a ciência 

positivista da Europa do final do Oitocentos exerce o próprio controle e celebra o  próprio  

triunfo, ou também a uma criatura diabólica,  que como todos os servidores de Satanás,  

perigosamente seduz e leva  à perdição, sobretudo jovens e vulneráveis  meninas,  contra o 

qual desdobra-se todo o arsenal do sagrado cristão ( cruzes, hóstias consagradas e água santa) 

e a cultura masculina e patriarcal restabelece o  próprio domínio e a própria autoridade ( a 

estaca, símbolo fálico, é o único modo para matar  de verdade  os vampiros). 

Na cultura oitocentista em que o negativo, o mal, o trágico, a antítese, são 

hegelianamente resolvidos na positividade da síntese e as contradições são reabsorvidas pela 

ideologia do  progresso burguês,   o feio não é simplesmente o oposto do belo, mas  constitui 

o elemento dinâmico e impulsionador dele, aquele  estímulo ao belo  que, em negativo, 

configura uma sociedade ideal  e utópica. O terror tem, então,   uma função  catártica e 

pedagógica que tem a função de restabelecer  os valores da cultura dominante e de uma 

sociedade ordenada conforme os valores da civilização burguesa nascida com a Modernidade.  

Mas a partir dos  anos   Sessenta  e Setenta do século XX algo mudou e as  categorias 

do moderno entraram em crise:  caída a concepção do  valor axiológico do novum  e da 

história progressiva e racional, domina o sentido  do fim  e de uma extenuação que não deixa 

mais espaço para alguma inovação  e originalidade. A estética contemporânea  baseia-se na 

citação e na reescrita da  tradição: ela prevê um público saturado de cultura, ao qual  propõe 

não algo  absolutamente novo, mas  já visto, recomposto em  uma nova perspectiva. Na época 

da comunicação generalizada, a repetição e a serialidade não podem mais  serem  consideradas 

como os opostos da originalidade e da criatividade, assim como  a busca, aliás  a antecipação do 

novum e a prática exasperada da transgressão estilístico-formal, próprias das vanguardas, não são 

mais garantia  de qualidade literária ou de valor.      

A beleza não é mais aquele ideal abstrato  e atemporal a que a arte deve visar, ao 

qual  contrapõe-se especularmente o feio, assim como  a experiência artística não está 

reservada apenas   a  uma elite de pessoas que  possuem a cultura necessária para acessá-la. 

No pós-moderno verifica-se uma estetização difusa da vida cotidiana, a arte deixa de ser uma 

realidade isolada em uma ‘torre de marfim’; ela entra na produção, de tal forma que  cada 

coisa,  mesmo que seja também a realidade banal e cotidiana, acaba por se tornar  uma forma 

de arte e todo mundo pode fruir dela. Para Baudrillard,  
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«a comercialização indiferenciada de tudo implica uma estetização 

indiferenciada de tudo – ou seja a sua transformação em espetáculo 

cosmopolita, a sua transformação em imagens, a sua organização 

semiológica» (BAUDRILLARD,2006, p.73).  

 

 

Não há mais diferença entre o belo e  o feio, entre o sublime e horroroso, entre a 

cultura alta e a kitsch, tudo se  torna simulacro, simulação, ficção,  imagem e jogo.  

 Os vampiros  pós-modernos não escapam ao processo de serialização e 

mercantilização da arte e o mito de Drácula a partir dos anos 60  virou um fetiche reproduzido  

em  variantes inúmeras, sorvido pela máquina mediática de massa que tornou-o  um produto 

de  consumo, um monstro inofensivo, uma figura patética, um personagem de quadrinhos e 

muito frequentemente uma caricatura divertida e irônica. «A televisão transformou-o em soap 

opera e fragmentou-o na  galáxia infinita dos seriados televisivos» (GIOVANNINI, 1997, 

p.103), ao passo que a literatura, sobretudo estadunidense,  a partir dos anos 70 e 80 retomou-

o em uma operação de reescrita do mito que contém todas as citações do gótico clássico, mas 

desprovidas da carga horrorífica originária: não há mais o pathos do terror nos romances 

góticos pós-modernos,  «a obscuridade da  Noite de Valpurga parece  dissolvida  com as luzes 

fluorescentes  das cidades pós-modernas» (GAVAZZI, 2005, p.64) e,  largado o manto de 

príncipe da noite e de monstro diabólico,  o vampiro ficou fascinador e belíssimo, enervado e 

lânguido ( como na saga vampiresca de Anne Rice), ou marginalizado  e  desorientado, 

máscara  de si mesmo, ridícula e grotesca (como no gênero dos romances splatterpunk ) e, 

mais recentemente, plastificado e melífluo, confeccionado ad hoc para um público de 

adolescentes  (como na série de romances de Stephenie Meyer). 

Veja-se  a descrição  de Louis no romance de Rice Entrevista com o vampiro: 

       

O vampiro era incrivelmente branco e suave, como se tivesse sido 

esculpido em osso descorado. Seu rosto parecia tão inanimado quanto 

uma estátua, exceto pelos dois olhos verdes e brilhantes que 

examinavam o rapaz atentamente, como se fossem chamas saindo de 

um crânio. O vampiro sorriu, quase melancolicamente, e a substância 

branca e macia de seu rosto se moveu como as linhas infinitamente 

flexíveis, mas mínimas, de um desenho animado (RICE, 1992, p. 3). 

 

Louis é um vampiro delicado e quase efeminado, encantador e melancólico, 

sexualmente e moralmente ambíguo, nem bom nem mau ( durante a noite mata, mas esforça-
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se de matar apenas animais e nele o humano não foi completamente anulado).« Rice consegue 

representar o  mundo do vampiro como rico, brilhante, luminoso: em breve consegue nos 

mostrar o reino do prazer  sensual aberto aos sentidos desmedidamente expandidos do 

vampiro e que constitui a compensação  para o tormento  de uma vida  imortal a serviço de 

um impulso incompreensível. A dor de ter que continuamente olhar  para um futuro sem fim» 

(PUNTER, 1997, p. 234).   

Veja-se também o  protagonista do  romance The light at the end de Skipp e Spector 

(1986): ao longo das  estradas desoladas de uma  New York das luzes lúgubres e sombrias,  

numa quête sem  sentido,  vagueia Rudy Pasko, um vampiro que não conserva absolutamente 

mais nada do halo  de  temor reverencial que  desde sempre cerca a figura do não-morto. O 

seu personagem é mais próximo  ao «plebeismo» do morto-vivo, do zumbi, e dele ele leva 

consigo tudo quanto é putrefação e desgosto. As suas  vítimas são velhos e fedorentos 

mendigos, mulheres gordas e nauseantes, meninos indefesos. Rudy  tem, mais que  o ânimo 

do caçador,  o da vítima; está apavorado, não reconhece seus poderes nem a suas fraquezas: é 

um perdedor, desde as primeiras páginas. A obra tem  todos  os ingredientes do gótico, da 

neblina aos morcegos, do sangue aos caixões, só que o  horror tornou-se splatter, com quedas 

frequentes no trash, e tudo  é relido com uma boa dose de ironia que desborda quase para uma  

história em quadrinhos ( como na cena de Drácula que cheira  cocaína).  

Os  vampiros pós-modernos são melancólicos como  os seus antepassados 

românticos,   também a melancolia deles  é   decadente  e extenuada como a de  fin de siècle, 

de uma civilização que entre  o século XIX e o século XX percebe-se no crepúsculo; a 

melancolia «de quem não reconhecendo  mais um mundo sempre em transformação e em 

declínio, parece esperar  o fim da civilização» (TETI, 1994, p.35). Só que   na época pós-

moderna não são mais as ruínas da Paris baudelairiana,  tomada pelo  esfacelo físico e moral 

dos seus habitantes, ou da Londres stokeriana, contaminada pela peste vampírica,  símbolo e 

presságio  do possível fim da civilização moderna,  «hoje são as ruínas  de New York e de 

outras metrópoles  americanas, verdadeiras ou imaginárias, às quais somos acostumados pelo 

cinema  dos anos Setenta  e dos anos Oitenta, que constituem  o cenário e a metáfora do fim 

da civilização ocidental. Também entre  os escombros e as  ruínas das modernas construções, 

entre os arranha-céus  cadentes e desventrados, entre as estradas  devastadas  da metrópole 
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vagueiam  monstros, demônios, vampiros, lobisomens,  canibais, replicantes, duplicantes, 

gremlins e aliens» (TETI, 1994, p.37). 

Quando Armand, o mais velho dos  vampiros criados  por  Rice, fala para  Louis que 

precisa dele  para  entrar em  contato com o  século XIX: «Você é o  espírito, você é o 

coração»,  Louis responde  com uma risada amarga:  

 

Eu não sou o espírito de  nenhuma  época. Estou  em guerra contra 

todos e foi sempre assim! Nunca tive laços com  lugar algum, com 

ninguém, em  nenhum momento! Mas Louis –  insiste Armand – É 

esse mesmo o espírito do seu tempo. Não está entendendo? Todo 

mundo experimenta o que você experimenta. A sua queda da graça  e 

da fé  é  a queda de um  século (RICE, 1992).  

  

Louis, e com ele, todo o exército dos vampiros pós- modernos, é um inquieto, um déraciné, 

um sem pátria e  um sem história, que vagueia através de épocas e terras longínquas, com a 

melancolia de  quem está condenado a uma eterna cotidianidade sem  sentido. A melancolia 

de Louis está impregnada  de niilismo e o errar  dele é o  do homem pós-moderno, 

desadaptado e desorientado entre as  ruínas de uma modernidade que derrubou seus  ídolos ( 

fé em Deus, no progresso, na ciência), que   não faz mais promessas e não ilude mais com 

suas «narrativas» consoladoras
5
 e as suas utopias. O futuro, como  já  havia dito Baudelaire, 

«nada contém  de novo» e os homens da época pós-moderna parecem prisioneiros de um 

eterno retorno que  significa eterna repetição  de um presente insensato, condenados, como os 

vampiros de Rice que  se exibem no Theâtre des vampires,  a pôr indefinidamente em cena as 

mesmas angústias, sofrimentos, crueldades e perversões: o verdadeiro terror na época pós-

moderna é exatamente a consciência dessa  imobilidade, desse tédio, da  extensão  vazia que  

em qualquer lugar  nos cerca. 

  

Referências bibliográficas 

 

BAUDRILLARD J. Il sistema degli oggetti. Milano: Bompiani 2006. 

CALABRESE O.  L’età neobarocca. Bari: Laterza, 1987. 

                                                 
5
 O filósofo francês Jean-François Lyotard (1924-1998) definiu o pós-moderno como «a incredulidade em 

relação às metanarrativas» (em sua obra A condição pós-moderna). Com isso, ele queria dizer que a experiência 

da pós-modernidade decorreria da perda de nossas crenças em visões totalizantes da história, que prescreviam 

regras de conduta política e ética para toda a humanidade.  (LYOTARD, 1998). 



   Revista Litteris –   ISSN: 19837429     n. 9 - março 2012 

 

Revista Litteris   -Número 9 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

 

 

 

131 

CAMMAROTA D. I vampiri,  Roma: Fanucci editore, 1984. 

GAVAZZI I.  Il vampiresco. Percorsi nel brutto.  Milano: Mimesis, 2005. 

GIOVANNINI F. Il libro dei vampiri. Dal mito di Dracula alla presenza quotidiana.  Bari: 

Laterza, 1997.  

LYOTARD F. A condição pós-moderna. 6. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998.  

PUNTER D. Storia della letteratura del terrore. Il gotico dal Settecento ad oggi. Roma:  

Editori Riuniti, 1997. 

RICE A. Entrevista com o vampiro.  Rio de janeiro : Rocco, 1992. 

SKIPP J.; SPECTOR C. The light at the end.  New York: Bantam Books, 1986. 

STOKER B. Drácula. Porto Alegre: L&PM Editores,1993. 

TETI  V. La melanconia del vampiro. Roma: Manifestolibri, 1994. 

 

 

 

 

 



     Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 9 - março 2012 

 

 

Revista Litteris   -Número 9 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

 

295 

AS PALAVRAS (TEATRAIS) DA PAIXÃO EM UM COPO DE CÓLERA, DE 

RADUAN NASSAR 

 

Cilene Margarete Pereira( UNINCOR)
1
 

 

 
... atrás de cada gesto sempre se escondia uma 

paixão... (Raduan Nassar) 

 

 

Resumo: Este artigo analisa a teatralidade existente nos discursos das personagens 

feminina e masculina da novela Um copo de cólera de Raduan Nassar, publicada em 

1978.  

Palavras-chave: teatralidade, paixão, discurso, personagens. 

 

Abstract: This article analyzes the existing theatricality in the speeches of female and 

male characters of the novel Um copo de cólera of Raduan Nassar, published in 1978.  

Keywords: theatricality, passion, speech, characters. 

 

 

Um copo de cólera (1978), novela de Raduan Nassar, é uma narrativa intensa e 

tensa (elementos que dão força e brevidade ao texto), configurada desta forma tanto no 

nível estrutural, através dos poucos e curtos capítulos
2
 e das próprias frases – dotadas de 

supressões e cortes – quanto no discurso enérgico que emerge do íntimo das 

personagens. Ao final da novela são contados apenas sete pontos finais, cada um ao 

término dos capítulos. Isto contribui para o estabelecimento de um ritmo acelerado e, ao 

mesmo tempo, colérico à narrativa, semelhante aos discursos ardentes de seu casal 

protagonista.  
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ensaios em periódicos especializados nacionais e internacionais e do livro A assunção do papel social em 

Machado de Assis: uma leitura do Memorial de Aires, Editora Annablume/FAPESP (2007); Pesquisadora 

líder do grupo Minas Gerais: diálogos, cadastrado no diretório de pesquisas do CNPq. E-mail: 

prof.cilene.pereira@unincor.edu.br. Lattes: http://lattes.cnpq.br/9574577449606443. 
2
 Excetuando o capítulo seis da novela, “O esporro”, momento central da narrativa, que rompe com a 

tranquilidade ensaiada pelas personagens, dando lugar a outros códigos de previsibilidade masculina e 

feminina.  

mailto:prof.cilene.pereira@unincor.edu.br
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 Os cinco primeiros capítulos – nomeados a partir da ritualização cotidiana do 

casal
3
 – indicam, apesar da aparente tranquilidade na rotina do jogo amoroso, a “luta 

retórica” que será travada no capítulo “O esporro”, já que desde o começo percebe-se 

que “a corda está esticada ao máximo e os personagens aprisionados num espaço de 

pura tensão” (GOMES, 1988, p. 41), em que o silêncio dele, aliado à impaciência dela, 

prefigura uma espécie de jogo (perigoso e) sedutor: 

 

... sabendo que por baixo do meu silêncio ela se contorcia de 

impaciência, e sabendo acima de tudo que eu lhe apetecia quanto mais 

indiferente eu lhe parecesse... (NASSAR, 1992, p. 10).  

 

Neste sensual jogo amoroso, a personagem masculina encarna a figura 

requintada e racional que, estrategicamente, impulsiona e controla o desejo da mulher. 

O ato sexual é todo previsto (e ensaiado) na mente do narrador-personagem como uma 

engenhosa “geometria passional” tão bem desenvolvida (e vangloriada) por ele: 

 

... tirei rápido a calça e a camisa, e me atirando na cama fiquei 

aguardando por ela já teso e pronto, fruindo em silêncio o algodão do 

lençol que me cobria, e logo eu fechava os olhos pensando nas 

artimanhas que empregaria (das tantas que eu sabia), e com isso fui 

repassando sozinho na cabeça as coisas todas que fazíamos, de como 

ela vibrava com os trejeitos iniciais da minha boca e o brilho que eu 

forjava nos meus olhos, onde eu fazia aflorar o que existia em mim de 

mais torpe e sórdido, sabendo que ela arrebatada pelo meu avesso 

haveria sempre de gritar “é esse canalha que eu amo”, e repassei na 

cabeça esse outro lance trivial do nosso jogo... (NASSAR, 1992, p. 14, 

grifos meus).  

  

Em Um copo de cólera, é um incidente trivial que irá desencadear a briga dos 

amantes, adquirindo, pouco a pouco, “proporções de um furacão verbal, fazendo saltar 

em pedaços o discurso existencial, filosófico e político que até então sustentava a 

relação do casal”, segundo observa Leyla Perrone-Moisés (2001, p. 67). A partir disso, a 

narrativa revela os antagonismos (e estereotipias) existentes entre as personagens: o 

machão (que tudo ensina à mulher) e a feminista; o anarquista (que não reconhece 

nenhuma autoridade) e a reformista; o individualista (que está de costas para o mundo) e 

                                                           
3
 Os cinco primeiros capítulos (“A chegada”; “Na cama”; “O levantar”; “O banho”; “O café da manhã”) 

funcionam como uma primeira parte narrativa que tem o capítulo seis, “O esporro”, como ponto divisor. 

O capítulo sete, “A chegada”, introduz uma “nova e mesma situação”, sugerindo a circularidade narrativa 

do texto e a teatralidade do casal protagonista como parte de um jogo amoroso.  
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a populista. Papéis, como se vê, dotados de uma previsibilidade desconcertante, mas que 

sustêm, momentaneamente, ambas as personagens.  

 Os buracos feitos pelas saúvas na cerca da chácara é apenas o estopim da 

explosão colérica do narrador – que já está sugerida no clima tenso entre ele e a 

companheira nos capítulos iniciais da novela. A racionalidade do narrador, tão 

ressaltada na cama por ele, é substituída por um acesso de fúria: “desabalei feito louco”; 

“e tremendo e espumando”. Ele investe contra as formigas como se elas estivessem a 

ponto de destruir, não o terreno da chácara, mas seu próprio dono. Diante do espetáculo 

de “som e fúria” masculino; a fêmea, cinicamente, cutuca as reservas cedidas do macho 

indefeso: “Não é para tanto, mocinho que usa a razão.” (NASSAR, 1992, p. 33). 

 A crítica feminina à falta de racionalidade do companheiro repercute claramente 

em território íntimo e frágil, metaforseando a companheira-amante em outro tipo de 

inseto predador (bem mais terrível e destruidor do que as saúvas). Enquanto o narrador 

descarrega toda paixão no extermínio das formigas, leva para a cama a racionalidade de 

atos premeditados e inscritos em um código de previsibilidade. Por detrás de toda a 

hostilidade presente no discurso feminino, há a suspeita/certeza do narrador da 

insatisfação sexual da parceira: “... um suspiro breve e denso como se dissesse ‘eu não 

tive o bastante, mas tive o suficiente’ (que era o que ela me dizia sempre).” (NASSAR, 

1992, p. 26).  

O ato aparentemente banal (o ataque das saúvas) principia o bate-boca do casal, 

do qual irá emergir o discurso da cólera e da paixão. A fúria masculina vai ser deslocada 

das formigas para o jardineiro da chácara (Antonio) e deste para a companheira, 

atingindo, finalmente, o foco real da violência de suas palavras e de sua paixão.  

 

... e alguém tinha de pagar, alguém sempre tem de pagar queira ou 

não, era esse um dos axiomas da vida, era esse o suporte espontâneo 

da cólera (quando não fosse o melhor alívio da culpa) (...) estufei um 

pouco o peito e dei dois passos na direção dela, e ela deve ter notado 

alguma solenidade nesse meu avanço, era inteligente a jovenzinha, e 

versátil a filha-da-puta, eu só sei que ela de repente levou as mãos na 

cintura, mudou a cara em dois olhos de desafio, os dois cantos da boca 

sarcásticos, além de esbanjar a quinquilharia de outros trejeitos, mas 

nem era preciso tanto, eu nessa altura já não podia mais conter o 

arranco ‘você aí, você aí’ eu disparei de supetão “você aí, sua 

jornalistinha de merda” (...) “que tanto você insiste em me ensinar se o 

pouco que você aprendeu da vida foi comigo, comigo” e eu batia no 

peito e já subia no grito, mas um “ó! honorável mestre!...” ela disse ...  

(NASSAR, 1992, p. 43-45).  
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Do plano objetivo – as formigas – alcança-se o campo da subjetividade que 

revela “velhas diferenças afetivas”. O homem, dono de todo o controle e racionalidade – 

que ensina tudo à mulher –, vai ser desbancado por meio da ironia cortante e da 

“castração de entendimento” vindos da companheira, aludindo a ressentimentos 

remanescentes:  

 

... sugerindo então que eu, na discussão, não devia ir além das minhas 

chinelas ... (NASSAR, 1992, p. 45). 

 

 

... eu não era um ‘mestre’, menos ainda ‘honorável’, eu (ironia) não 

era certamente uma autoridade ... (NASSAR, 1992, p. 47). 

 

 

 Alçada à categoria de “formiga predadora”
4
 –, a mulher vai lutar verbalmente 

com as “cercas expostas” da intimidade do narrador, atentando para o seu caos: “‘ tanto 

recato, tanta segurança reclamada, toda essa suspeitíssima preocupação co´a tua 

cerca...’”. (NASSAR, 1992, p. 49).   

Neste momento, é a intelectual que “fala e destila ideias e conceitos que 

pretendem explicar e ordenar o desespero dele” (GOMES, 1988, p. 43), de preferência 

humilhando-o: “‘ergue logo um muro, constrói uma fortaleza, protege o que é teu na 

espessura duma muralha’”. (NASSAR, 1992, p. 49). Conhecendo a espessura frágil da 

muralha que o cerca, ela o ataca sempre através de um discurso que expõe seus medos e 

temores: “‘tenho de te cumprimentar pela proeza’ ela disse ligeira ‘só mesmo você 

consegue ser ao mesmo tempo órfão e grisalho’...”.  (NASSAR, 1992, p. 53). 

Através de um discurso carregado de violência, eles empreendem uma guerra 

particular e íntima em que afloram medos, ressentimentos e desejos, tudo isso imbuído 

em papéis socialmente descritos e marcados, “os quais, por mais que desejem ser 

originais, acabam assumindo posições e falas determinadas” (PERRONE-MOISÉS, 

2001, p. 70). Por isso, o discurso tanto do homem quanto da mulher e seus aspectos 

gestuais assumem um caráter de fingimento, especificando certa teatralidade, na qual o 

casal de caseiros é convertido em plateia. Cônscios de suas posições, os amantes 

entendem que a teatralidade faz parte do jogo sexual entre homem e mulher.   

 
                                                           
4
 “’... desperdice o papel do teu jornal, mas não meta a fuça nas folhas do meu ligustro’ eu disse putíssimo 

comigo mesmo por ter passado de repente de um ataque curto e grosso à simples defensiva...”. 

(NASSAR, 1992, p. 49). 
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... e desenterrando circunstancialmente uns ares de gente séria (ela 

sabia representar o seu papel), entrou de novo em cena, me dizendo 

com bastante equilíbrio ‘eu não entendo como você se transforma, de 

repente você vira um fascista’... (NASSAR, 1992, p. 38). 

 

 

... eu estava dentro de mim, precisava naquele instante é duma escora, 

precisava mais do que nunca – para atuar – dos gritos secundários 

duma atriz... (NASSAR, 1992, p. 43). 

 

 

... me reservando uma hóstia casta e um soberbo cálice de vinho 

enquanto entrava firme e coeso (além de magistral, com ator) na 

liturgia duma missa negra... (NASSAR, 1992, p. 53). 

 

O narrador reconhece o que há de fingimento nesta “luta retórica” travada por 

ambos. Ele tem “plena consciência da falsidade de suas próprias palavras, que mesmo 

na crítica ao discurso desgastado da companheira, imbuído dos ‘mitos do momento’, 

não escapam a seu próprio programa prévio” (PERRONE-MOISÉS, 2001, p. 70). Mas é 

com paixão que defende um discurso que sabe ser falso. É contra toda essa terrível 

fatalidade – dos discursos desgastados de ambos (percebida pela ironia do narrador) – 

que a tragédia assume seu valor de farsa: “... eu tinha de dar um fecha nessa farsa toda, 

já tinha ido muito longe c´o preâmbulo, bolinando demais a isca da pilantra...”. 

(NASSAR, 1992, p. 56).  

Mesmo tendo a total consciência dessa farsa, e sabendo que ao fim da encenação 

seu corpo o desmascarará – na figura frágil do feto dobrado à procura da mulher-mãe –, 

o narrador desempenha o papel exigido pelo discurso. Neste “esporro verbal” cria-se 

uma oscilação entre uma linguagem arcaica – próxima da bíblica e de suas imagens 

sagradas – e a linguagem coloquial, com o uso intenso de gírias e expressões chulas, 

intensificando a oposição entre os discursos da mulher e do homem: a ordem contra a 

desordem: 

 

... ‘tenho colhão, sua pilantra, não reconheço poder algum’ ‘hosana! 

eis chegado o macho! Narciso! sempre remoto e frágil, rebento do 

anarquismo!’...  (NASSAR, 1992, p. 62).  

 

 

... afinal, alguém precisa, pilantra (...) ‘assumir’ o vilão tenebroso da 

história, alguém precisa assumi-lo pelo menos para manter a aura 

lúcida, levitada sobre tua nuca; assumo pois o mal inteiro, já que há 

tanto de divino na maldade, quanto de divino na santidade; e depois, 
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pilantra, se não posso ser amado, me contento fartamente em ser 

odiado” “sem acesso à razão, ele agora se ressuscita ridiculamente 

como Lúcifer... (NASSAR, 1992, p. 63).  

  

O empenho com que as palavras são empregadas por ambos – principalmente 

pelo narrador – é preciso em todo o discurso, do qual emergem não só a ira da ofensa e 

da humilhação,
5
 mas também a ardência da paixão. As palavras brotam do sangue do 

narrador, modulando um “discurso hemorrágico” em que ele assume sua irracionalidade 

e paixão: 

 

‘sim, eu, o extraviado, sim, eu, o individualista exacerbado, eu, o 

inimigo do povo, eu, o irracionalista, eu, o devasso, eu, a epilepsia, o 

delírio e o desatino, eu, o apaixonado...’ (NASSAR, 1992, p. 65).  

 

 

 O embate verbal colérico e dotado de paixão leva à experiência catártica da 

violência física – oscilação entre “o gozo e o desgosto”, segundo Leyla Perrone-Moisés 

(2001, p. 68). A agressão física é neutralizada (provisoriamente) pelo narrador por 

considerá-la um dado do jogo fetichista armado pela companheira: “... e apoiou as mãos 

na lata como se me chamasse para o tapa, e era evidente o que ela queria, mas eu não 

queria propriamente dar nela ‘você acha que estou nessa de te surrar, hem imbecil?’”. 

(NASSAR, 1992, p. 69). Emergem do próprio corpo e de sua linguagem, a paixão e a 

cólera que estavam imbuídas no discurso.  

 

... e eu me queimando disse ‘puta’ que foi uma explosão na boca e 

minha mão voando outra explosão na cara dela, e não era a bofetada 

generosa parte de um ritual, eu agora combinava intencionalmente a 

palma co´as armas repressivas do seu arsenal (sim seria no esporro e 

na porrada!), por isso tornei a dizer ‘puta’ e tornei a voar a mão ...  

(NASSAR, 1992, p. 69-70).         

   

A partir da bofetada (ritualmente prevista e imprevista), o discurso será centrado 

na linguagem corporal, de um corpo que sente, goza e fala. Criando uma narrativa 

circular, tem-se a sugestão do jogo sexual empreendido pelo “macho” no começo da 

novela: o narrador seduz a companheira como último argumento da luta travada, como 

marca de sua “falsa” superioridade masculina.  

                                                           
5
 É sintomático o uso insistente do qualificativo “pilantra” para referir-se à mulher, entendido, no 

contexto, como “desonesto”. Afinal, ambos os são, já que fingem/teatralizam toda a situação amorosa.   
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 Desse intenso jogo (verbal e físico) inicialmente armado pelo narrador nasce a 

imagem da regressão do “macho” ao estado infantil, amparado carinhosamente pela 

plateia (casal de caseiros).
6
 O último capítulo da novela (“A chegada”) traz o retorno da 

figura feminina
7
 e uma mudança na perspectiva narrativa: além de assumir a voz da 

narração, a personagem retoma o papel materno (já sugerido no capítulo do “banho” em 

que ela cuida protegidamente do amante), finalizando mais um ciclo (teatral) afetivo na 

relação homem-mulher.  

 

deitado de lado, a cabeça quase tocando os joelhos recolhidos, ele 

dormia, não era a primeira vez que ele fingia esse sono de menino, e 

nem seria a primeira que me prestaria aos seus caprichos, pois fui 

tomada de repente por uma virulenta vertigem de ternura, tão súbita e 

insuspeitada, que eu mal continha o ímpeto de me abrir inteira e 

prematura pra receber de volta aquele enorme feto. (NASSAR, 1992, 

p. 85).  

   

Em Um copo de cólera, o entrave discursivo entre homem e mulher (e seus 

antagonismos), as “palavras da paixão” surgem como meio teatral de “catarse”, de 

expiação dos medos, ressentimentos e desejos encontrados no íntimo das personagens.  
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6
 “de repente me larguei feito um fardo, acabei literalmente prostrado ali no pátio, a cara enfiada nas 

mãos, os olhos formigando, me sacudindo inteiro numa tremenda explosão de soluços (eram gemidos 

roucos que eu puxava lá do fundo), até que meus braços foram apanhados por mãos rústicas e pesadas, a 

dona Mariana de um lado, o seu Antônio de outro, ele caladão e desajeitado, ela desenvolta apesar do 

corpo grosso, procurando logo me distrair com seu relato, me falando numa voz de afago que eu não 

podia deixar de passar pela coelheiras (...), que ela estava ‘perplexa’ co´a ninhada da Quitéria, ‘a menina 

teve treze na primeira cria, treze! Quem diria?’, e me lembrando que ‘o pai é o Pituca, aquele malandro 

coelho, tão velho e ainda procriando’, ‘perplexa’ repetia a dona Mariana no acalanto, só mudando o tom 

pra passar à meia-voz uma raspança no marido que não punha o mesmo empenho que ela, os dois 

tentando me erguer do chão como se erguessem um menino.” (NASSAR, 1992, p. 82).  
7
 Esse aspecto evidencia a estrutura circular da novela, sugerindo, mais uma vez, a teatralidade dos papeis 

e dos discursos assumidos pelas personagens.   
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Resumo: O presente estudo analisa a seguinte temática: Perspectiva intercultural no 

ensino de línguas. Será trabalhado, com base em Fleuri (2001), Silva (2000), dentre 

outros, a perspectiva intercultural no ensino de línguas, vista no âmbito de práticas 

educacionais. Com fundamento nos teóricos citados, será evidenciada a importância do 

professor de línguas em perceber o ensino a partir da perspectiva intercultural, pois, 

nessa concepção, será dado ênfase ao ensino de línguas, a importância de relacionar e 

dialogar no processo ensino/aprendizagem de práticas educacionais, apontando 

possíveis caminhos para uma mudança didática no ensino/aprendizagem de línguas. 

Palavras-chaves: ensino/aprendizagem; língua estrangeira; interculturalismo; sala de 

aula; aprendiz; 

 

Abstract: This subject to present the following topic: "Intercultural perspective" in 

language teaching will be working to experience authors by Fleuri (2001), Silva (2000), 

and others. The topic cited above, talk about the educational practices. In other words, 

only in the language teaching. Otherwise, it's important that teacher language accept 

three essential points that topic, like: emphasis will be given language teaching, the 

importance of relation and dialogue in the teaching/learning educational practices. 

Therefore, open the ways in a changing teaching/learning languages. 

Keywords: Teaching/learning; Foreign Language; interculturalism; classroom; 

apprentice. 

 

Atualmente, a interculturalidade tem sido frequentemente palco de reflexões 

sobre diversas perspectivas, sendo assim, para adentrar-se nessa perspectiva 

intercultural, é necessário entender sobre a terminologia multiculturalismo, pois este 

vem sendo muito discutido nos tempos atuais. 

Para alguns estudiosos, o multiculturalismo é um sistema de transformações 

sociais básicas, ocorridas na segunda metade do século XX. Segundo Chiappini (2001), 

o multiculturalismo pode ser considerado como uma ideologia, a da politicamente 
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correta, ou como aspiração, ou ainda, o desejo coletivo de uma sociedade mais justa e 

igualitária no que diz respeito às diferenças, resultado de múltiplas misturas raciais e 

culturais, provocadas pelo incremento das migrações em escala planetária, pelo 

desenvolvimento dos estudos antropológicos, do próprio direito e da linguística, além 

das outras ciências sociais e humanas. O multiculturalismo é um questionamento de 

fronteiras de todo o tipo de militância, e implica reivindicações por parte das minorias 

sociais. 

Sendo o multiculturalismo um tema bastante amplo e complexo, será feito um 

recorte a um dos aspectos que envolvem a multiculturalidade, com enfoque voltado para 

a educação, no processo ensino/aprendizagem de língua estrangeira, tendo como 

elemento norteador o sujeito/aprendiz. Para tanto, os autores Gonçalves & Silva (2004, 

p. 14) conceituam o multiculturalismo: 

 

[...] enquanto movimento de ideias resulta de um tipo de consciência coletiva, 

para a qual as orientações do agir humano se oporiam a toda forma de 

“centrismos” culturais, ou seja, de etnocentrismos. Em outros termos, seu 

ponto de partida é a pluralidade de experiências culturais, que moldam as 

interações sociais por inteiro.   

 

Para Semprini (1999), um dos pontos-chave do multiculturalismo é a questão da 

diferença, pois ele é, antes de tudo, uma realidade concreta, um processo humano e 

social, que os homens empregam em suas práticas cotidianas e encontra-se inserida no 

processo histórico. A partir dessas considerações, pode-se observar que a diferença 

abrange, também, a questão da identidade, gênero, raça, classe social, sexual, o 

reconhecimento do outro, dentre outros. Cada sujeito, possui sua identidade cultural, o 

que não o impede de conhecer e conviver com outras culturas; sendo assim, é 

necessário, por prioridade, respeitar as diferenças existentes em cada indivíduo, 

diferenças essas que podem estar relacionadas a qualquer referência. 

Ao abordar o multiculturalismo, que é uma perspectiva que caracteriza, também, 

uma mudança, tanto no meio social quanto educacional, Candau (2008, p. 18) afirma 

que no âmbito social “são lutas dos grupos sociais discriminados e excluídos, dos 

movimentos sociais, especialmente os referidos às questões étnicas”. Por outro lado, em 

se tratando do espaço acadêmico, a autora afirma que as reflexões sobre o 

multiculturalismo ainda são frágeis, por, talvez, estar relacionado a movimentos sociais. 
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Mesmo sendo recente no meio acadêmico, sua contribuição já está sendo muito 

divulgada nos espaços escolares, pois, por se tratar de uma perspectiva que envolve 

sujeitos, e estes vivem em constante interação, essa concepção vem contribuir ainda 

mais para o mundo global e multicultural no qual se vive. Banks (apud CANDAU, 

1998), se posiciona sobre sua visão em relação ao multiculturalismo, voltado para a 

educação, da seguinte forma: 

 

A educação multicultural é um movimento reformador destinado a realizar 

grandes mudanças no sistema educacional. Concebe como a principal 

finalidade da educação multicultural favorecer que todos os estudantes 

desenvolvam habilidades, atitudes e conhecimentos necessários para atuar no 

contexto da sua própria cultura étnica, no da cultura dominante, assim como 

para interagir com outras culturas e situar-se em contextos diferentes do seu 

de origem (CANDAU, 1998, p. 111). 

 

Para Banks, multiculturalismo é sinônimo de mudanças na educação, uma vez 

que a transformação parte da escola como um todo, já que é um espaço onde existem 

pessoas que desempenham distintas funções. Para o teórico o que muda não é a cultura 

do aluno, e sim, a cultura da escola, pois, a partir da mudança na instituição, a 

consequência será um aluno com aprendizagem multicultural. 

De acordo com Fleuri (2001), o multiculturalismo reconhece que cada povo e 

cada grupo social desenvolve historicamente uma identidade e uma cultura própria. 

Considera que cada cultura é válida em si mesma, na medida em que corresponde às 

necessidades e às opções de uma coletividade. Por outro lado, o autor discute sobre a 

perspectiva intercultural, que segundo ele, 

 

Emerge no contexto das lutas contra os processos crescentes de exclusão 

social. Surgem movimentos sociais que reconhecem o sentido e a identidade 

cultural de cada grupo social. Mas, ao mesmo tempo, valorizam o potencial 

educativo dos conflitos. E buscam desenvolver a interação e a reciprocidade 

entre grupos diferentes, como fator de crescimento cultural e de 

enriquecimento mútuo. Assim, em nível das práticas educacionais, a 

perspectiva intercultural propõe novas estratégias de relação entre sujeitos e 

entre grupos diferentes. Busca promover a construção de identidades sociais e 

o reconhecimento das diferenças culturais (FLEURI, 2001, p. 113). 

  

Os termos “multiculturalismo” e “interculturalismo”, para Fleuri (2003), podem 

referir-se à relação entre grupos folclóricos, mestiçagem ou mesmo elementos 

transversais presentes em distintas culturas. O autor ainda amplia a discussão sobre a 
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interculturalidade e a define como uma forma de superar as barreiras culturais que a 

separam do “outro”, construindo uma multiplicidade cultural e social capaz de 

promover a reconstituição do próprio indivíduo. Apesar da polissemia terminológica, o 

autor considera práxis inter ou multicultural como um conjunto de propostas 

educacionais e pedagógicas, que têm interesse de estimular relações de respeito e 

integração entre diversos grupos socioculturais, dentro de uma perspectiva dialógica.
3
 O 

conceito intercultural vem sendo discutido um pouco por Barbosa (2007, p.111), que 

explana sobre essa abordagem ao ensino de línguas estrangeiras, 

 

O conceito intercultural vem sendo desenvolvido a partir da perspectiva das 

aproximações entre língua e cultura, no processo do ensino e da 

aprendizagem de língua estrangeira. Trata-se de uma espécie de mediação 

cultural da qual o aprendente participa, ao mesmo tempo em que reflete sobre 

sua cultura de origem e sobre a cultura alvo. 

 

Percebe-se então, que usar o termo intercultural significa adotar aspectos ou 

informações da cultura do idioma que está sendo ensinado como forma de promover a 

troca de informações entre culturais. Barbosa (2007, p. 113) chama atenção também que 

o intercultural pode ser visto como “um procedimento ou uma ação que auxilia o 

aprendente a perceber as configurações identitárias e culturais de forma 

problematizadora e não-simplificada”. Assim, essa abordagem se configura como uma 

maneira nova de se “ver” e estudar a língua estrangeira. 

O foco central da educação intercultural, segundo Fleuri (2001), é o professor 

deixar de transmitir para o aluno uma cultura homogênea e coesa, e sim, preocupar-se 

na diversidade de modelos culturais que interagem na formação dos educandos, ou seja, 

proporcionar ao aluno a “ver” a cultura do outro como heterogênea, e ao mesmo tempo, 

integradora de sua própria cultura. Sendo assim, através da perspectiva intercultural o 

aprendiz de línguas reflete em sua própria cultura, bem como é levado a estimular a 

consciência das diferenças e das relações entre culturas.  

Ao refletir sobre a educação intercultural, um ponto fundamental que Candau 

(2008) enfatiza é o sujeito, considerado como um fator principal para a relação entre 

culturas. Pois, o papel do sujeito, que é valorizado quando entra em contato com 

culturas distintas, é estimulante para que o outro tenha interesse em conhecer a cultura 

                                                           
3
 A perspectiva dialógica é de acordo com a abordagem teórica de Bakhtin (1997). 
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da língua estrangeira, já que, quando se pensa nesta nomenclatura, está intrínseco o 

sujeito e sendo assim a mesma não existe sem o sujeito para representá-la. Fleuri (2001, 

p. 118), dá ênfase ao papel do sujeito na educação intercultural, 

 

Uma terceira característica da educação intercultural refere-se à ênfase nos 

sujeitos da relação. Neste sentido, a educação intercultural desenvolve-se 

como relação entre pessoas de culturas diferentes. Não simplesmente entre 

“culturas” entendidas de modo abstrato. Valoriza-se prioritariamente os 

sujeitos que são os criadores e sustentadores das culturas. As culturas não 

existem abstratamente. São saberes de grupos e de pessoas históricas, das 

quais jamais podem ser completamente separáveis. As pessoas são formadas 

em contextos culturais determinados. Mas são as pessoas que fazem cultura. 

Neste sentido, a estratégia intercultural consiste antes de tudo em promover a 

relação entre as pessoas, enquanto membros de sociedades históricas, 

caracterizadas culturalmente de modo muito variado, nas quais são sujeitos 

ativos.  

 

Como se percebe, a interação entre os sujeitos, na perspectiva intercultural, é um 

fator importante para que a educação intercultural aconteça e de fato flua, pois, a relação 

entre eles pode acontecer como uma característica principal, e tal procedimento, ao 

ocorrer, reciprocamente, provoca a interação. É preciso haver uma vivência de troca de 

experiências, convívio, recepção e acima de tudo respeito, pois, discutir acerca da 

perspectiva intercultural envolve também respeitar o outro como agente de seu próprio 

entendimento e conhecimento, logo, não se pode esquecer que se fala em identidades 

culturais distintas. 

No âmbito escolar, a educação intercultural vem para ampliar a visão que muitos 

professores concebem sobre o ensino, visão essa que está relacionada às questões 

sociais, bem como tudo que impede a construção de uma sociedade mais justa, 

igualitária e solidária. Sabe-se que jamais haverá uma sociedade igualitária, mas a 

educação intercultural tenta diminuir as inúmeras discriminações existentes no mundo 

global, e o espaço de ensino é um dos principais lugares para que essa mudança ocorra. 

Nanni (apud FLEURI, 2001) elenca três mudanças indispensáveis que devem ocorrer 

no sistema escolar, no âmbito da educação intercultural, 

 

(1.)  A realização do princípio da igualdade de oportunidades: A educação 

intercultural requer que se trate nas instituições educativas os grupos 

populares não como cidadãos de segunda categoria, mas que se 

reconheça seu papel ativo na elaboração, escolha e atuação das 

estratégias educativas. Além disso, é preciso repensar as funções, os 

conteúdos e os métodos da escola. 
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(2.)  a reelaboração dos livros didáticos, a adoção de técnicas e de 

instrumentos multimediais. A educação intercultural requer profundas 

transformações no modo de educar. A prática educativa é estimulada a 

se tornar sempre mais interdisicplinar [...] principalmente os livros 

didáticos deverão sofrer profundas mudanças. Estes são escritos 

geralmente na perspectiva da cultura oficial e hegemônica, e não para 

alunos pertencentes a “muitas culturas”, diferentes entre si [..].  

(3.)  A formação e a requalificação dos educadores são talvez o problema 

decisivo, do qual depende o sucesso ou o fracasso da proposta 

intercultural. O que está em jogo na formação dos educadores é a 

superação da perspectiva monocultural e etnocênctrica que configura os 

modos tradicionais e consolidados de educar, a mentalidade pessoal, os 

modos de se relacionar com os outros, de atuar nas situações concretas 

(FLEURI, 2001, p. 119-120).   

 

Como se percebe, a educação intercultural, quando trabalhada na práxis 

pedagógica, deve, segundo o autor, seguir os princípios citados, pois, levando em 

consideração o primeiro item na citação, o contexto de ensino necessita proporcionar 

aos educandos uma educação de inclusão, onde todos precisam ser tratados de maneira 

igualitária. Sabe-se que a escola atual já está começando a trabalhar a desigualdade; no 

entanto, necessita de mais avanço, pois percebe-se, ainda, que muitos jovens têm 

preconceito sobre inúmeros aspectos discriminatórios, tais como: racial, sexual, 

religioso, social, dentre outros. A discussão sobre o preconceito deve ser trabalhada a 

princípio no meio familiar, dando continuidade na escola. 

Sobre o segundo item citado pelo autor, o qual aborda a reelaboração dos livros 

didáticos, percebe-se que a maioria necessita de uma mudança, principalmente no 

quesito cultura, pois não é abordada de maneira intercultural. Em se tratando do terceiro 

item, realmente muitos professores necessitam passar por aperfeiçoamento ou mesmo 

capacitações. Se, parte dos professores, permanecer com uma didática tradicional, a 

mudança ocorrerá lentamente e o propósito da educação intercultural é que a mudança 

ocorra rapidamente, pois a sociedade exige um avanço veloz e dinâmico.  

Para que ocorra a mudança no ensino, um dos fatores determinante é a 

consciência do professor, que será a principal influência transformadora na educação 

intercultural, pois, através dessa, possivelmente, o aluno passará por modificações que o 

transformarão em cidadãos críticos e cientes do seu papel social.  

Acredita-se que a perspectiva intercultural vem para mudar paradigmas na 

educação, proporcionando, assim, através da formação multicultural do professor: maior 

interação entre os sujeitos, que são possuidores de diferentes culturas e identidades; 

troca de experiências culturais; oportunidade de crescimento enquanto indivíduos 
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sociais; diminuição de desigualdades em todos os aspectos sociais; reelaboração de 

livros didáticos, dentre outros aspectos já discutidos. Fleuri (2001, p. 121) aponta que,  

 

A perspectiva intercultural de educação, enfim, implica em mudanças 

profundas na prática educativa, de modo particular na escola. Pela 

necessidade de oferecer oportunidades educativas a todos, respeitando e 

integrando a diversidade de sujeitos e de seus pontos de vista.  

 

Sabe-se que em um mundo tão desigual, cheio de preconceito, a exclusão social 

dificilmente deixará de existir, como já mencionado anteriormente, mas a perspectiva 

intercultural vem para minimizar essa situação e se os professores realizarem a pequena 

parcela de contribuição no espaço de ensino, possivelmente haverá uma sociedade mais 

justa e menos discriminatória. Consequentemente, os alunos serão conscientizados da 

importância de respeitar o outro como sujeito, pois esses são os jovens de hoje e os 

adultos cidadãos e profissionais do por vir.  Os professores, agindo dessa maneira a 

 

[...] educação deixa de ser entendida apenas como transmissão de 

informações de um indivíduo para outro. A educação passa a ser concebida 

como construção de processos em que diferentes sujeitos desenvolvem 

relações de reciprocidade (cooperativa e conflitual) entre si. As ações e 

reações entre sujeitos criam, sustentam e modificam contextos relacionais 

(FLEURI, 2001, p. 125). 

 

Cada sujeito possui sua identidade cultural, o que não o impede de conhecer e 

conviver com outras culturas, pois se sabe que a identidade é constituída através da 

heterogeneidade. Sendo assim, por estar inserido dentro da cultura globalizante onde o 

indivíduo necessita comunicar-se com povos de diferentes culturas, pergunta-se como 

se encontra o sujeito/aprendiz de uma língua estrangeira dentro dessa conjuntura? E o 

professor de línguas, tem desempenhado seu papel? Esses e outros questionamentos 

serão abordados a seguir.   

 O papel do professor de língua estrangeira no espaço multicultural do processo 

ensino/aprendizagem é muito importante, pois, através dele, o aprendiz será capaz de 

aprender a língua estrangeira (doravante LE) em uma perspectiva intercultural. Quando 

se fala em interculturalidade, não se pode deixar de mencionar sobre o âmbito das 

práticas educacionais, Fleuri (2001, p. 113), enfatiza que:  

 

[...] em nível das práticas educacionais, a perspectiva intercultural propõe 
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novas estratégias de relação entre sujeitos e entre grupos diferentes.  Busca 

promover a construção de identidades sociais e o reconhecimento das 

diferenças culturais.  Mas, ao mesmo tempo, procura sustentar a relação 

crítica e solidária entre elas.   

  

 Nesse sentido, percebe-se que a interculturalidade pode ser trabalhada no ensino 

de LE no Brasil, podendo assim, proporcionar uma relação entre línguas, pois esta 

relação possibilita ao aprendiz olhar para a cultura do outro percebendo as diferenças, 

tanto identitárias quanto culturais, de tal maneira que se respeite, conheça e aceite a 

cultura do outro. Pois, quando se faz uma relação entre as culturas, a formação do 

aprendiz brasileiro será desenvolvida e construída em um âmbito que engloba a 

consciência crítica de diferentes contextos sócio-históricos. 

  A partir da interculturalidade, o professor de línguas pode dialogar com uma 

abordagem de ensino mais significativa, lançando mão de procedimentos que intervêm 

diretamente na práxis pedagógica, pois, o professor de línguas, de acordo com Coracini 

(2003, p. 195), necessita ter as seguintes imagens ou representações: 

 

1. O professor precisa de teoria, o que pressupõe que ele não sabe teoria ou 

tem pouco / nenhum / insuficiente embasamento teórico para sua prática. 

2. O professor precisa se atualizar ou fazer cursos de formação, enunciado 

que implica o estado de não-atualização em que se encontra o profissional. 

3. O professor deve usar novas técnicas para tornar sua aula dinâmica e 

variada; o professor está, portanto, defasado, ultrapassado. 

4. O professor deve ensinar a comunicar; portanto, ele não o faz: ensina 

prioritariamente os itens gramaticais, desvinculados de sua função 

comunicativa. 

5. O professor deve funcionar como mediador entre a matéria a ensinar e o 

aluno, o que pressupõe que ele é, normalmente, diretivo demais. 

6. O professor precisa refletir; portanto, ele não o faz ou, pelo menos, não de 

maneira adequada.  

 

Sobre o perfil profissional, Serrani (2005, p. 15), lembra que o papel do 

professor é fundamental na prática intercultural no contexto de ensino, pois: 

 

O perfil profissional que, por falta de um termo melhor, chamarei de 

professor de língua como interculturalista corresponde as de um docente- de 

língua materna ou estrangeira – apto para realizar práticas de mediação sócio-

cultural, contemplando o tratamento de conflitos identitários e contradições 

sociais, na linguagem da sala de aula. Penso que a ‘falta de tempo’ muitas 

vezes alegada para justificar o caráter acessório dado à dimensão sócio-

cultural no ensino da linguagem resulta de uma necessidade de 

transformações no processo desse ensino. 
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De um modo geral, percebe-se que ainda é questionável a metodologia do 

professor de LE, especialmente no que diz respeito a uma prática conteudística, em que, 

na maioria das vezes, a maior preocupação é ensinar a nomenclatura da língua. Essa 

prática acaba dificultando não só a aprendizagem, mas também corrobora para que a 

língua estrangeira continue à margem do currículo escolar.  

É preciso que o professor, mesmo de posse de um manual didático, se 

conscientize que, como agente transformador, deve, em sua prática pedagógica, recorrer 

a materiais diversos, como estudar os poetas que marcaram e marcam a cultura 

estudada, músicas, culinária, folclore, mitos, enfim, estudos que permitam ao sujeito 

refletir a cultura do outro, bem como a sua própria cultura, levando em consideração, 

principalmente, a contextualização.  Com todas essas questões, Moita Lopes (2002, p. 

194) leva em consideração que: 

 

[...] a aula de línguas oferece uma possibilidade infinita de trazer 

conhecimentos outros para o foco de atenção, tendo, como fontes principais 

de orientação do professor, a adequação do aprendiz a esses conhecimentos e 

sua capacidade discursiva, embora, é claro, aquilo sobre o que se usa a 

linguagem em sala de aula, isto é, os conhecimentos acionados pelo 

professor, dependa, crucialmente, da sua visão de mundo, seus projetos 

políticos, crenças, valores, preconceitos. 

 

Dentro dessa perspectiva, o professor estará permitindo seu aluno a ser crítico, 

informado, ampliando o seu horizonte e, consequentemente, a aula será dinâmica, 

variada, atrativa e, acima de tudo, significativa. Segundo Pina (1997) a educação 

intercultural respeita a diversidade cultural e promove a comunicação e o diálogo entre 

grupos culturais diversos e prima pela solidariedade e reciprocidade entre culturas. A 

autora enfatiza ainda que existem três campos de ação para a educação intercultural, a 

saber: Programa de relações humanas na escola; Programa orientado a valorizar a 

diferença e viver a diversidade; Programa multicultural linguístico, um estudo das 

línguas dentro de um sistema multicultural mais amplo. Ao mencionar em programa 

multicultural, Banks (apud MOTA, 2004) aponta como se desenvolve a educação 

multicultural no ensino de línguas: 

  

a) integração de conteúdos – estimular a inserção de conteúdos e 

materiais didáticos que utilizem discursos contextualizados na 

diversidade cultural;  
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b) construção do conhecimento – ajudar o aluno a entender, investigar e 

analisar as formas como as disciplinas escolares têm sido orientadas 

dentro de pressupostos teóricos, esquemas referenciais, perspectivas e 

vieses que fazem parte de determinadas tradições culturais que 

determinam a construção do conhecimento;  

c) pedagogia da equidade – modificar os padrões de ensino, de 

observação e avaliação do processo escolar no sentido de facilitar a 

aprendizagem de estudantes provenientes de grupos subalternizados 

socialmente;  

d) empoderamento da cultura escolar – promover a equidade 

educacional, redimencionando a distribuição do poder na estrutura 

organizacional da escola, incluindo a participação efetiva de todos os 

membros da comunidade escolar (MOTA, 2004, p. 44). 

 

Segundo esses objetivos, não se pode esquecer de que as ações propostas 

perpassam, também, por atitudes políticas que, por sua vez, envolvem especialmente as 

crenças do professor, cultura no ensino de línguas, bem como as tradições sociais.  

Pensar a língua estrangeira na perspectiva intercultural envolve mudanças que 

abrangem a visão de mundo, de educação, de conhecimento e, acima de tudo, a visão de 

língua do professor. É preciso estar muito claro na concepção do professor que os novos 

objetivos requerem nova postura e, consequentemente, novos resultados. Para tanto, é 

bom lembrar que mudar a postura pedagógica requer coragem para romper com o 

próprio eu; logo, é preciso construir um projeto político pedagógico em uma perspectiva 

multicultural voltado acima de tudo para uma aprendizagem satisfatória. 
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RELAÇÕES DA POÉTICA COM A PROSA MEDIEVAL 

Kenedi Santos Azevedo
1
 - UERJ 

RESUMO: 

 

Este trabalho tem o intuito de analisar a prosa portuguesa medieval, especialmente a 

novela de cavalaria Amadis de Gaula, levando em conta a similaridade existente entre 

esse gênero e A Poética de Aristóteles. Antes, porém, far-se-á aqui um retrospecto 

histórico, na tentativa de entender a influência dessa obra no decorrer da Idade Média. 

 

Palavras-Chave: Aristóteles; A Poética; Prosa Portuguesa Medieval;  

 

ABSTRACT: 

 

This work aims to analyze the medieval Portuguese prose, especially the novel of 

chivalry Amadis de Gaula, taking into account the similarity between this genre and of 

Poética of Aristotle. But before you make a historical retrospect, trying to understand 

the influence of this book in the Middle Ages.  

 

Keytwords: Aristotle; Poetics, Portuguese Medieval Prose 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Houve uma desatenção no conhecimento da Poética. Embora tenha havido 

edições medievais em diversas línguas, a influência da obra nesse tempo foi quase que 

insignificante, de modo a se poder falar em uma descoberta renascentista quando as 

traduções e comentários latinos a divulgaram nas academias italianas dos séculos XV e 

XVI, irradiando-se, depois da Itália, pela França, Alemanha, Inglaterra até chegar enfim 

na Península Ibérica. Foi por meio dessas traduções que o homem medieval tem contato 

com as obras aristotélicas. 

                                                           
1
 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. http://lattes.cnpq.br/9855078383230746 
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 É, contudo, em Aristóteles, que a Poética incluirá primariamente o estudo da 

natureza da poesia, dos gêneros poéticos, da linguagem e expressão poética. Ao estudar 

a natureza da poesia, em cinco capítulos de seu livro indica a imitação como o critério 

distintivo da literatura. Depois, acentua o caráter comum a várias artes – o movimento. 

Estuda então o enredo, como elemento central da tragédia, põe em relevo a necessidade 

da unidade e da magnitude. Aponta a ação humana e a unidade dramática, diversa à 

unidade lógica da retórica, como outros elementos da poesia. 

A Poética expõe em seu conteúdo que o intuito da arte é o prazer, e não qualquer 

princípio de ordem moral, religiosa ou política. A arte tem, pois um desempenho 

estético e não didática. Apresenta a catarse como efeito da tragédia, e oferece da catarse 

uma interpretação estética.  

A partir disso propõe-se aqui, fazer a relação entre a Poética de Aristóteles e 

prosa medieval portuguesa, para isso tratar-se-á, primeiramente do percurso que a 

Poética tomou no decorrer dos anos até chegar ao renascimento quando ela volta a 

influenciar toda espécie de criação literária; em seguida se abordará os traços que a 

prosa medieval carrega e que estão contidos na Poética, em especial a obra Amadis de 

Gaula. 

Com o intuito de tecer o paralelo entre a obra do filósofo grego e a produção 

prosaica da literatura portuguesa medieval, que pretendemos iniciar delineando de 

forma panorâmica o curso que tomou a produção grega no mundo, em especial a 

Poética, e como chegou até a Península Ibérica 

 

A POÉTICA CLÁSSICA E SEU PERCURSO NA HISTÓRIA 

 

Negar a influência da cultura helênica, no que diz respeito à intelectualidade, é 

cometer uma grande injustiça com os primeiros pensadores daqueles tempos. Nomes, 

pensamentos e obras como de Sócrates, Platão e Aristóteles percorrerão o mundo todo 

através dos séculos e chegará até nós, no século XXI, por meio de escritos que sofre a 

influência dos ensinamentos desses homens, mesmo de maneira implícita, tanto na 

filosofia, nas artes, na política, quanto na Literatura.  Maria Leonor Buesco confirma 

que nos é apresentado, através dos gregos: 

 



     Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 9 - março 2012 
 
 

Revista Litteris   -Número 9 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

 
 

275 

O conceito, pela primeira vez encontrado, de que as letras podem ser 

utilizadas como fonte de prazer estético e garantia de transmissão 

cultural. Assim, os Gregos criam a epopeia a tragédia conceptual, a 

comédia, a oratória, a história, o diálogo filosófico. Nascem a retórica, 

a dialéctica e a gramática. Através dessas criações a Grécia, cativa 

após a conquista romana, gozou o seu triunfo intelectual, é certo que 

por um caminho de certo plagiarismo, não despojado de originalidade;  

(BUESCO, 1992, p.4). 

 

Mesmo assim, Aristóteles ficou desconhecido praticamente entre os gregos, e 

entre os alexandrinos e romanos, ou quando muito, o que era pior, era conhecido através 

das citações, trechos ou doutrinas isoladas, tudo mal traduzido e retraduzido nas línguas 

orientais então em voga.  

De modo que não foi o verdadeiro Aristóteles da Poética o que os romanos 

julgaram receber, comentar e imitar, mas um Aristóteles deformado, sobretudo devido á 

fusão das teorias retóricas com as poéticas, e domínio das primeiras sobre as segundas, 

como ocorria na Grécia e em Roma. O que passou em julgado como sendo Aristóteles 

foi antes um conjunto de doutrinas retóricas, que Cícero, Horácio, Quintiliano, em 

seguimento ao grego Isócrates, codificaram sem suas obras ou tratado de retórica. 

 É um fenômeno curioso esse que se passa no mundo antigo da fusão entre a 

retórica e a poética, dominando a primeira, mais curioso ainda se nos recordamos de que 

a diferença entre as duas perspectivas de tratamento literário foi uma noção também de 

origem grega. 

 A Poética aristotélica passou assim, como ficou dito, quase sem ser percebida, 

no mundo antigo. As visões retóricas abrangeram grande parte do mundo medieval por 

necessidade pedagógica dada ao valor que era dado à oratória na vida antiga. Essa 

concepção era a que convinha a uma cultura prática como a cultura romana, e às 

finalidades da Igreja, sob cujo engenho se ergueu o edifício da cristandade medieval. 

Nos quinze séculos romanos medievais, a arte literária como arte é conceito 

inteiramente estranho, e, mais que isso, inconveniente, não podia com isso, ter valor 

nem finalidade, ou seja, não poderia ser poética ou estética, no entanto, poderia ser 

política e ética.   

As teorias de Aristóteles são, como é sabido, expostas na Poética, e na Retórica. 

Mesmo essa última, porém, não conhecemos de maneira completa. Acredita-se que, na 

forma que nos chegou através das peripécias da história antiga e medieval, através das 
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traduções latinas, persas, siríacas, árabes, hebraicas, ela não passa de uma pequena parte 

de um grande tratado sobre a arte. Mas, o que nos ficou já pode servir de base a uma 

completa doutrina, mormente, o que é indispensável, se colocada no todo dos livros de 

Aristóteles, se estudada em conjunto com os demais. 

Esse percurso não fora fácil para a obra aristotélica que na Idade Média tivera 

certa recusa por parte daqueles que seguiam o cristianismo, porque “Aristóteles, era 

exatamente um pagão, isto é, alguém que, tendo vivido antes de Cristo, não tivera 

nenhum contato com a mensagem cristã” (NASCIMENTO, 1992, p. 10) e aqui, fala-se 

principalmente da Poética que perdeu o livro II, provavelmente, o que tratava da 

comédia. 

 

Infelizmente, como algumas partes se perderam a compilação ficou 

fragmentada, o que não desmerece sua autoridade de primeiro cânone 

de arte em geral de que se tem notícia, publicado no Ocidente. 

Pertence à Literatura Clássica e, por mais que tenha sofrido críticas 

posteriores, não houve quem abalasse sua autoridade ao longo de vinte 

e três séculos. Citada, inclusive, quando objeto de crítica, não há como 

falar de tragédia, [e poesia] olvidando a única contribuição de 

natureza estética produzida por Aristóteles (ANGELO, 2005, p. 19). 

 

 No entanto, como disse Aurélia Sotero Angelo essa perda e as críticas não 

fizeram com que “abalasse sua autoridade ao longo de vinte e três séculos”. Enquanto 

outras obras como a Política e A Retórica tiveram bastante influencia na Idade Média, 

principalmente esta última, que será base para o discurso produzido pela igreja, 

porquanto muitos de seus pregadores utilizar-se-ão desse livro para esboçarem seus 

sermões, porque “A retórica clássica, como se sabe, estruturava-se em torno da oratória 

e era considerada arte, ou ciência, de suma importância, pois encerrava uma visão do 

mundo e um ideal de vida” (MOISÉS, 1997, p. 15) e dessa forma era incluído 

paulatinamente na elaboração de escritos dos principais líderes religiosos daquele 

tempo.  

 

A OBRA ARISTOTÉLICA CHEGA A PENÍNSULA IBÉRICA 

 

Entretanto, em meio a esse quase esquecimento, a Poética aristotélica era 

traduzida à surdina, e saindo posteriormente desse ostracismo em meados do século XII 
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graças a vários povos que tiveram interesse nos clássicos e chegou até a Península 

Ibérica por meio das invasões bárbaras. O excerto a seguir confirma isso: 

 

Na segunda metade do século XII. A Europa ocidental foi invadida 

por uma maré de traduções do grego e do árabe. Os dois grades 

centros dessas traduções foram Palermo na Sicília e Toledo na 

Espanha. Nesses locais havia pessoal que sabia grego, latim e árabe 

(na Sicília) ou então gente que sabia árabe e a língua vulgar e que 

trabalhava em associação com um clérigo que sabia língua vulgar e 

latim (Toledo). Neste último caso, o clérigo é considerado tradutor. 

O material traduzido foi bastante variado. Incluía não só a totalidade 

das obras de Aristóteles, mas também [outras] obras (...).  

Os estudiosos da Europa Ocidental estavam interessados sobretudo 

nos gregos, muitos textos árabes foram traduzidos porque explicavam 

ou desenvolviam as idéias dos gregos (NASCIMENTO, 1992, p. 44).  
 

 Nota-se dessa forma que a obra de Aristóteles continuou tendo seu valor, e junto 

com isso, desencadeou o surgimento daquilo que os estudiosos chamariam, O 

Renascimento da Idade Média ou mesmo A Primeira Renascença, já que nesse período 

“desenvolvem-se na Europa o grande movimento das Universidades, escolas de Direito, 

de Teologia e de Filosofia aristotélica que transbordavam dos quadros pedagógicos da 

igreja” (SARAIVA & LOPES, 1996, p. 38), tudo em prol de uma centralização do 

ensino, fazendo com que os estudiosos evitassem de buscar o conhecimento fora, nas 

escolas estrangeiras.  

A fundação da Universidade Lisboa é um exemplo disso, pois nessa época 

muitos portugueses haviam adentrado as portas das universidades italianas e francesas. 

Não obstante, havia um forte interesse da filosofia por parte do poder papal, como do 

poder real, na propagação do saber, cada um a seu interesse, dando início à luta entre a 

religião e a razão; além do mais, nesse ínterim houve uma sequencia de deslocamento 

dessa universidade, ora para Coimbra, ora para Lisboa, e isso mais uma vez, em favor 

do empenho de ambas as partes na detenção do ensino e proliferação de seus interesses.  

 Como foi visto as obras do filósofo estavam presentes nas bibliotecas do reis na 

Idade Média, fazendo-nos concluir que a cultura grega, mesmo de forma discreta, 

voltava com toda força influenciando muitos estudiosos principalmente na oratória, e 

em menor circuito a Poética que nem por isso como reforça (MOISÉS, 1997) “deixou 

de exercer influência, inclusive no terreno da arte poética”. 
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 E é a partir desse ponto que começaremos tecer comentário acerca dessa relação 

da Poética nas produções literárias existentes na Idade Média portuguesa. 

Primeiramente buscar-se-á os documentos necessários para mostrar que a prosa, apesar 

de não ser tão produzida, carrega em si resquícios da narrativa épica.  

 

A POÉTICA E A PROSA MEDIEVAL PORTUGUESA 

 

 O gênero épico, antes de qualquer coisa, é o entusiasmo criador e endereço 

coletivo, comunitário. Sob o ponto de vista do estilo, é objetiva, com narração de caráter 

impessoal, constituídas por imagens que produzem sensações. Seus cenários têm como 

pano de fundo, cenas de ações heróicas. A parte central da epopéia são as pessoas, e a 

descrição é, sobretudo, de ações desenvolvidas por pessoas – atitude, movimento, 

gestos, fala.  

 Hênio Tavares (2002) diz que a epopéia “é a glosa poética de um tema narrativo, 

heróico e nacional” (p. 237) e complementa apresentando os três elementos essenciais 

que fazem parte da epopéia. Em primeiro lugar a narração que segundo o teórico “se faz 

principalmente pelo processo figurativo da amplificação. A narração épica difere da 

narração puramente histórica, pois não é rigidamente ordenada de fatos” (idem.). 

Em segundo lugar o heroísmo, que é uma das principias características desse 

gênero literário e para Tavares “o poema épico deve conter fatos que engrandecem um 

povo e exaltar os feitos de sue herói” (ibidem.); e por último, o assunto nacional porque 

“a epopéia, pela sua grandiosidade e seu simbolismo, deve espelhar antes de tudo o 

espírito e as virtudes de um povo” e esses feitos heróicos do povo são entrelaçados pelo 

maravilhoso, que é a intervenção dos deuses, sejam os pagãos, ou os cristãos, e a 

utilização desse recurso é que ajuda engrandecer o poema épico. 

Não se pode esquecer, contudo, de um dos principais elementos da epopéia, pois 

os personagens devem desvendar-se a si próprios, e, não são elementos de comentários 

nem, reflexões. A epopéia desenvolve-se na extensão, enquanto que outro gênero, como 

o drama, desenvolve-se na intensidade. O estilo da epopéia é elevado, sonoro, sublime. 

Portanto, são esses os traços que pretendemos mostrar que estão presentes na prosa 

medieval portuguesa.  

 



     Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 9 - março 2012 
 
 

Revista Litteris   -Número 9 - Ano 4 

www.revistaliteris.com.br 

 
 

279 

ASPECTOS CLÁSSICOS EM AMADIS DE GAULA 

 

Este sub-tópico procura precisamente dar conta de características prevalecentes 

nos clássicos e que aparecerão nas novelas de cavalaria, tentando, na medida do 

possível, fazer relação com a Poética aristotélica, apontando os trechos que contenham 

vestígios clássicos contidos na novela Amadis de Gaula.  

Além disso, esclarecer o porquê da existência dessas passagens nesse tipo de 

narração medieval; explicar, por intermédio de comparações, que a Idade Medieval 

representa, na maioria das vezes, uma ressignificação de valores do tempo grego, por 

meio, especialmente, da imagem do cavaleiro medieval, que hora ou outra, retoma 

características do herói da antiguidade grega e por último, expor os pontos que estejam 

estreitamente conectados entre si e que teriam nascido a partir do ar clássico que tomou. 

Com base no que foi dito até aqui, já se pode fazer um sucinto apanhado da 

mentalidade e caráter do herói da epopéia, do herói grego que já fora mencionada 

acima: 

Alguns heróis da Antiguidade Clássica Característica dos heróis 

Ulisses;  

Aquiles;  

Hércules; 

Teseu; 

Perseu; 

Dentre outros. 

 

Ser que importa o aspecto espiritual, 

superador dos seus próprios limites, 

almeja um ideal, não se limita a glórias 

terrenas; coragem, bravura, lealdade e 

fidelidade; pessoa com firmes propósitos, 

incapaz de se desviar do caminho que 

deseja ou que deve trilhar; agrada a 

nobreza; uma pessoa cheia de força e de 

vitalidade; auxilia os fracos, oprimidos e 

as minorias; busca participar de aventuras 

impossíveis aos homens comuns, como 

enfrentar seres mágicos e sobrenaturais, 

como deuses, feiticeiros, gigantes etc.;  

 

Por fim, alguém que busca enfrentar obstáculos com vista a receber, ao fim de 

tudo, um galardão, uma recompensa das divindades, e que respeita os deuses, acima de 
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qualquer coisa. Diz Aristóteles (2006) na Poética no que concerne ao caráter da 

personagem: 

 

Um, primeiro, é que devem ser de boa qualidade. A personagem terá 

caráter se, com foi dito, suas palavras ou ações revelarem escolha 

premeditada, e será bom o caráter se a escolha for boa. Esta bondade é 

possível em cada classe de pessoas (...) (ARISTÓTELES, 2006, p. 

57).  

 

No começo de Amadis de Gaula pode-se notar, na origem do personagem que dá 

nome à novela de cavalaria, uma alusão ao herói da epopéia a nobreza, e como foi sua 

origem. Amadis de Gaula é filho de reis, após seu nascimento fora colocado numa arca 

calafetada, e, em seguida, jogado ao mar. Como ocorrera a um herói da antiguidade 

grega, conhecido no mundo grego como Perseu, Amadis foi salvo por um cavaleiro, 

chamado Gandales, que o conferiu à sua esposa, para que fosse amanhado. Por conta 

disso, o futuro cavaleiro passou a ser chamado pelo nome Donzel do Mar. Vejamos: 

 

Dos seus escondidos amores, mais tarde legitimados pelo casamento, 

nasceu Amadis, que Darioleta, uma donzela de Elisena, pôs a vogar 

logo após o nascimento, numa arca bem calafetada, que foi ter ao mar. 

Dentro dela ia também a espada sem bainha, que Perion deixara em 

casa de Elisena, um anel que dera a esta, semelhante a outro seu que 

trazia, e um pergaminho coberto de cera (...). 

Por sorte, foi a arca avistada pelo batel de um cavaleiro escocês, 

Gandales, que recolheu Amadis e o deu a sua mulher, para criar 

juntamente com seu filho Gandalim; esta pôs o nome de Donzel do 

Mar (LOBEIRA, 1972, p. 29).  

 

Logo no início do romance primeiro, já se nota as características do herói grego 

nos personagens Gandales e Amadis de Gaula, elencadas no quando e também 

apontadas como resquícios do tempo clássico: o aspecto de várias qualidades morais, 

como coragem, bravura, lealdade e fidelidade; uma nobreza de caráter sem par; força e 

vitalidade, como já se falou anteriormente, eles se mostravam sempre prontos a ajudar 

os fracos, os opressos, as minorias; a participação em aventuras infreqüentes à maioria 

dos homens.  

Gandales encontra no seu caminho uma donzela que lhe dirige a palavra, porém 

o cavaleiro não entende e roga-a que diga do que se trata, no mesmo instante a mulher 

afastou-se dele e em seguida pôs-se a gritar: 
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– Ai, Gandales, acode-me, que me matam! 

Olhou e viu que vinha após ela um cavaleiro armado, com a espada na 

mão. Deu de esporas ao cavalo, pôs-se de permeio e disse: 

– Dom cavaleiro, a quem Deus dê má ventura, que quereis da 

donzela? 

– Como? – disse ele. Quereis vós amparar a quem, com enganos, me 

traz perdido de corpo e alma? 

– Disso não curo eu – replicou Gandales – antes vo-la hei-de defender, 

porque mulheres não devem ser castigadas desta maneira, ainda que o 

mereçam. (p. 30).  
 

Essa ação de defender os fracos é apresentada pelo Donzel do Mar ao proteger o 

irmão Gandalim, de quem se é roubado o arco por um donzel maior no tamanho e que 

ainda por cima o empurrou, Amadis que ouviu o grito do irmão por socorro, foi contra o 

“grão donzel” e puseram-se a combater até que o Donzel do Mar o feriu na cabeça 

enquanto o outro fugiu em direção ao aio que os guardava. Além da demonstração de 

força e coragem ele é apresentado como tão gentil e tão formoso que são características 

do herói grego. 

Ao chegar à idade de quinze anos Amadis é armado cavaleiro e junto com seu 

escudeiro Gandalim “partem em busca de aventura” (p. 45), revivendo novamente ações 

dos super-homens gregos e famoso, tornou-se conhecido em todas as partes por essas 

atitudes e peripécias encontradas no caminho. No entanto, o clímax do romance ocorre 

quando Amadis de Gaula descobre que é filho do rei Perion. A presença do maravilhoso 

aparece através de Uganda: 

 

E ele, que de começo a vira donzela, como quem aparentava dezoito 

anos, viu-a tão velha e tão lassa, que se espantou de como podia 

suster-se em cima de seu palafrém. Começou ele a benzer-se daquela 

maravilha, mas, quando ela assim o viu, pegou de uma boceta que 

trazia no regaço e por si voltou à sua primeira feição (p. 32). 

 

Característica comum as epopéias gregas, em que os deuses intervêm na vida 

dos seres humanos, exemplo disso, ocorre em Os Lusíadas e nas narrativas de Homero. 

Portanto, há sim uma estreita relação entre A Poética de Aristóteles e a novela de 

cavalaria Amadis de Gaula.  
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REMINISCÊNCIAS ENTRE MUNDOS EM COMPANHEIROS, DE 

LUANDINO VIEIRA 

Erick Camilo da Silva Gouveia (UPE) 
1 

 

Resumo: O processo de descolonização marcou as Literaturas Africanas de Língua 

Portuguesa, pois essas surgiram de um amálgama entre a cultura do dominador e a dos 

dominados. O ex-colonizado apercebeu-se da importância da escrita e apoderou-se da 

língua do invasor, modificando-a conforme sua realidade. É a narração do passado ou 

mesmo reinvenção dele. Buscamos com a análise do conto Companheiros, pertencente 

ao livro A cidade e a infância, de Luandino Vieira, identificar a representação de 

processos de recriação cultural e hibridismo, bem como a reinterpretação de memórias, 

no sentido de contribuir para a construção da identidade do homem angolano. 

Palavras-chave: Luandino; Angola; cultura; recriação; hibridismo. 

 

Abstract: The decolonization process marked the Portuguese-speaking African 

literature, as these have arisen from a confusion between the culture of the dominated 

and dominating. The former colonized realized the importance of writing and seized the 

language of the invader, modifying it as your reality. It is the narration of the past or 

even reinventing it. We seek to analyze the story Companions, belonging to the book 

The City and childhood, Luandino Vieira, identify the representation of processes of 

recreation and cultural hybridity, as well as the reinterpretation of memories, in order to 

contribute to the construction of male identity angolan . 

Keywords: Luandino; Angola; culture; recreation; hybridity. 

 

O conto Companheiros, último na ordem de A cidade e a infância, primeiro livro 

publicado de Luandino Vieira, escritor angolano, traz uma temática cotidiana. Trata do 

convívio de três pessoas que, através da ajuda mútua, sobrevivem às dificuldades, não 

                                                           
1
 Graduado em Letras – Língua portuguesa e suas literaturas (Universidade de Pernambuco – Campus 

Garanhuns – PE, Brasil), e-mail – erickstillus@hotmail.com - http://lattes.cnpq.br/5115213732264022 
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apenas de ordem econômica, mas, sobretudo, de ordem sócio-cultural, trazendo à tona 

as disparidades causadas pelo regime colonial. 

No início do conto, o narrador é posto na condição de quem presenciou os fatos 

e tratando, também, o leitor como um observador direto do acontecido, visto que de 

início encontramos: Companheiros os quatro. (VIEIRA, 2007, p. 93). Com esta 

afirmação – que poderíamos inferir a supressão de um verbo: ser – Luandino trabalha o 

texto de maneira a dar uma impressão de oralidade, de diálogo direto entre narrador e 

leitor, mas de forma escamoteada, ou seja, com destreza, Luandino inicia esse diálogo 

de maneira não óbvia, já que a supressão do verbo não deixa claro este direcionamento. 

A presença da oralidade, no conto Companheiros, atesta a intenção do autor em 

trabalhar um ponto marcante nas culturas angolanas (entendam por extensão, africanas): 

a tradição oral. A oralidade marca um saber mais intuitivo, resguardado no seio das 

culturas autóctones e responsável pelas profundas raízes que as diferenciam, assim, 

 

a ação vocal implica uma libertação das imposições lingüísticas; ela deixa 

emergirem as marcas de um saber selvagem, proveniente da própria 

faculdade da linguagem, na complexidade concreta e no calor de uma relação 

interpessoal. (ZUMTHOR, 1993, p. 160) 

 

De sorte que o saber é construído em conjunto, envolvendo algo mais, o conhecer 

mútuo. 

Após o diálogo inicial com o leitor, Luandino apresenta suas personagens pelos 

respectivos nomes, de maneira sucinta: Nova Lisboa, companheira. Negro João, 

Armindo mulato do corpo gingão, Calumango rato do mato! (VIEIRA, 2007, p. 93). 

Nessa breve apresentação, percebemos a importância do espaço na narrativa do autor. 

“Nova Lisboa”, capital da colônia angolana, é mesmo uma personagem. Dela se diz 

“companheira” e em outro trecho vemos suas emoções, qualidades bem como ações: 
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Alegre e triste. Aberta de noite ao luar, ao sol de dia. Percorrendo-a 

com os pés descalços sobre o asfalto, sobre a areia, por entre os eucaliptos à 

noitinha lá pròs lados do São João. Corriam os dias. Nova Lisboa amante 

abraçando-os, esmagando-os e repelindo-os. Possuída de manhã à noite e 

sempre jovem. (VIEIRA, 2007, p. 93) (grifos nossos) 

 

É uma personagem paradoxal, pois é cindida em dois mundos que não se 

complementam, antes se repelem com violência. “Nova Lisboa” é conflitante, sendo, ao 

mesmo tempo, “amante” e “abraçando-os”, como também “esmagando-os” e 

“repelindo-os”. E mesmo sendo uma personagem contraditória, “Nova Lisboa” não 

deixa de ser “companheira”, sua condição se deve ao colono, ele impõem as interdições. 

Vemos com isso, que a passagem expressa tal conflito, uma realidade dicotômica: de 

um lado temos o colono, opressor, que procura a todo custo segregar-se, e de outro o 

colonizado buscando a sobrevivência, oprimido e posto à margem. Acerca desse mundo 

dividido nos afirma Fanon que “o mundo colonizado é um mundo cindido em dois. A 

linha divisória, a fronteira, é indicada pelos quartéis e delegacias de polícia” (1968, p. 

28). Percebemos, ainda, a partir da breve apresentação, que a ação do colono é mais 

profunda que a mera tentativa de dominação, pois a condição de Armindo – mulato – 

aponta para outra violação, a do corpo. Atentamos para isso porque o colono, branco, 

não tem o negro como semelhante, e sim como qualquer coisa entre uma besta e uma 

coisa qualquer abaixo do homem, furtando-lhe a terra, a humanidade e mesmo a vida, 

em nome de um falso humanismo, que segundo Sartre: 

 

[Humanismo] Ei-lo aqui nu e nada formoso: não era senão uma 

ideologia mentirosa, a esquisita justificação da pilhagem; as suas ternuras e o 

seu preciosismo justificavam as nossas agressões. (1961, prefácio, p. 24) 

 

Através de “Nova Lisboa”, Luandino evoca um espaço determinado, os “musseques” 
2
, 

a Luanda de seu passado, resgatada de suas lembranças. Um período de amizades, de 

                                                           
2
 Bairros pobres; favelas. 
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esperança. Essa dupla evocação espaço/tempo é verificada já no título do livro A cidade 

e a infância, “A cidade” representando o espaço e “A infância” representando o tempo, 

o que lhe confere um caráter saudosista, a lembrança de um espaço e de um tempo que 

não existem mais. Mas, mesmo saudosa, a narrativa de Luandino não se isenta de 

promover a denúncia das mazelas do sistema colonial. As lembranças têm uma dupla 

função: reviver e denunciar. Suas personagens são marcadas pela violência social, são 

pobres, sujas, maltrapilhas e estigmatizadas, como verificamos no trecho a seguir: 

 

Negro João, Armindo mulato do corpo gingão, Calumango rato do 

mato! 

Negro João, a camisa de fora, os pés descalços, os olhos ingênuos: 

– Diááááário de Luanda! Diáááá... 

Mulato Armindo, na esquina, os olhos malandros, os ditos malandros. 

– Graxa, menino. Graxa. Pomada Cobra! 

Calumango chegou numa noite de chuva e ficou com eles. A caixa de 

sabão, a escova na mão, o pano batendo sem prática ainda. 

 

– Mais brilho, negro, isso não é graxa! (VIEIRA, 2007, p. 93) 

 

Vemos, neste trecho, a marca do racismo, a definição das personagens “João” e 

“Armindo” pelo tom de pele e também por suas atividades, atividades marginais do 

sistema, tais como vendedor ambulante de jornais e engraxate. O espaço e as 

personagens que protagonizam a narrativa são do mundo do colonizado, são as que, em 

outro sistema literário, dificilmente teriam voz. Tania Macêdo corrobora com nossa 

visão: 

 

[Surge] o projeto de denunciar o colonialismo a partir da apresentação 

da “cidade do colonizado”. (MACÊDO, 2002, p. 71) 
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Então, o ponto de vista é o do colonizado. Luandino trabalha os aspectos que evocam a 

realidade dos povos angolanos, não apenas os problemas econômico-sócio-culturais a 

que estão submetidos, como também as Tradições. 

No conto Companheiros, em certos trechos, Luandino Vieira se utiliza da tradição 

de maneira a recriá-la. Trata-se de recriação pelo fato de não haver registros dessas 

práticas da tradição, quase perdidas num passado remoto, anterior aos portugueses e 

modificadas pelo contato com outras culturas. A tradição a que nos referimos é o ato de 

contar histórias, como veremos na passagem seguinte: 

 

A aventura da cidade bebida nas noites de chuva e trovoada quando 

Armindo – aquele mulato sabia cada história! – contava pelas noites fora, a 

música dançando nas palavras, as noitadas dos musseques de Luanda, das 

praias, do mar. Quando ele contava as histórias do barco de cabotagem. E 

repetia quase religiosamente as palavras que ouvira do primo, marinheiro que 

conhecia todos os portos da África e da Europa. (VIEIRA, 2007, p. 94) 

 

Quando os companheiros se reúnem são momentos de comunhão, “Armindo mulato” 

compartilha o conhecimento, que por sua vez fora compartilhado por seu “primo”, com 

seus confrades, num momento que configura a Tradição, mostra-nos a importância da 

oralidade, pois com no trecho “repetia quase religiosamente as palavras que ouvira do 

primo” temos a palavra como sagrada, mas, de certa maneira, há uma dessacralização 

dela quando esta passa a escrita, isso nos informa Manuel Rui quando diz: 

 

O texto oral tem vezes que só pode ser falado por alguns de nós. E há 

palavras que só alguns de nós podem ouvir. No texto escrito posso liquidar 

este código aglutinador. (1987, p. 53) 
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Manuel Rui faz referência à Tradição oral, de como ela estrutura esta realidade tão 

distante da lógica ocidental, e o que Luandino Vieira faz é perpassar o discurso do 

colono com esta realidade, confrontando as duas, dessa forma, saltam aos olhos as 

discrepâncias. Com sua tessitura narrativa, Luandino luta por uma eqüidade, através 

dela emergem vozes conscientes dessa igualdade, é o que percebemos no trecho: 

 

Palavras que faziam de todos os portos do mundo, portos de todo o 

mundo. Sentia, sentia tudo, mas as palavras não chegavam à boca. Ele via, 

porém, nos olhos ingênuos do João, nos olhos espantados de Calumango, que 

as palavras que ele sabia estavam também dentro deles. (VIEIRA, 2007, p. 

94) 

 

O trecho “Palavras que faziam de todos os portos do mundo, portos de todo o mundo” é 

o reconhecimento de uma humanidade, não existem tipos ou classes de seres humanos, 

o ser humano o é independente de aspectos externos, somos diversos no que concerne à 

cultura, mas todos têm a mesma origem. 

Assim, ao identificarmos no texto de Luandino as diferenças visíveis do processo 

de colonização e o questionamento do próprio processo, contrapomos as personagens 

que transitam pelo espaço ficcional de Companheiros ao que poderíamos chamar de 

fases na busca pela libertação. É operada, através dessas personagens, uma 

representação do processo de colonização, pois se configuram nelas aspectos que 

podemos associar às fases desse processo, assim temos: Calumango, rato do mato, os 

olhos receosos, espantados (VIEIRA, 2007, p. 94). A personagem “Calumango” 

representaria a fase inicial de dominação estrangeira, de quase animalização devido à 

brutalidade exercida pelo colonizador ao impor-se, de quando o nativo ainda não 

possuía a consciência de que é tão humano quanto o europeu, uma fase de encantamento 

pela cultura do dominador, numa espécie de xenofilia; em seguida temos o “Negro 

João”: Negro João (...) os pés descalços, os jornais sob o braço, vendendo a leitura pela 

cidade jovem de Nova Lisboa. A aventura da cidade nos olhos ingênuos (VIEIRA, 

2007, p. 94). Fase da busca por algo novo e pelo esclarecimento. É o que se percebe em 
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trecho mais adiante “ele está embevecido, os olhos luminosos querendo desvendar as 

trevas, os maxilares estendidos naquela ânsia de ler” (VIEIRA, 2007, p. 96). São as 

“trevas” da ignorância por não conhecer a principal arma do colonizador, a escrita, esta 

surge como impedimento a uma autocrítica, de perceber que também é possível tomar 

as rédeas do próprio destino, tornando-se sujeito da própria história; a terceira 

personagem, de extremo conflito, denominada por “Armindo mulato”, representaria 

uma fase de consciência de sua condição, de busca por armas contra o colonialismo, 

pois “Armindo” sabe ler, é o que descobrimos no trecho “Quem o ensinou a ler foi o 

Armindo. O mulato sabe ler também” (VIEIRA, 2007, p. 96). As personagens são uma 

representação sutil do processo histórico, construídas através de um método que 

evidencia o compromisso com o movimento prol-libertação do país. Luandino Vieira 

publicou a primeira edição de A cidade e a infância no final da década de 50, quase 

duas décadas antes da Revolução dos Cravos, dando sua contribuição para a mesma, o 

que gerou sua prisão pela PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado), 

pertencente ao regime ditatorial salazarista. Mesmo tratando-se de um conto, um espaço 

limitado para o desenvolvimento aprofundado das personagens, Luandino Vieira faz 

uma escolha minuciosa dos caracteres que serão apresentados, de forma a criar uma 

identidade e a refletir uma ideologia. É uma “Literatura de combate, literatura 

revolucionária, literatura nacional” (FANON, 1968, p. 185). A escrita é ferramenta de 

dominação, podendo ao mesmo tempo servir à libertação, como nos diz Manuel Rui 

“mas agora sinto vontade de me apoderar do teu canhão, desmontá-lo peça a peça, 

refazê-lo e disparar ao contra o teu texto não na intenção de o liquidar mas para 

exterminar dele a parte que me agride” (1987, p. 53). O termo “canhão” refere-se à 

escrita e ao discurso do colonizador por ela veiculado, desconstruindo esta arma e 

reestruturando-a segundo seu ponto de vista e de acordo com sua realidade, o escritor 

africano auxilia na construção da identidade de seu povo. Assim, percebemos uma 

construção entre mundos, onde as personagens transitam realidades distintas a cada 

passo, essa transitoriedade reflete o conflito estabelecido entre o mundo do colono e o 

mundo do colonizado, pois, ao mesmo tempo que agride, o mundo do colono também 

fascina, tal situação põe o colonizado em uma encruzilhada, é o que vemos a seguir: 
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Triste vida a do mulato Armindo! Mas quando ele contava até 

parecia bonita. Parecia aquelas histórias do cinema. Sabia contar muito 

bem. Calumango olhava e bebia as palavras. Os olhos pequenos e receosos de 

animal do mato dilatavam-se. Cheirava à terra, a terra estava no seu corpo. 

As anharas extensas. A lavra de milho, da mandioca. A tentação da cidade 

também o tocara: não resistira ao chamado das bugigangas, dos panos 

coloridos da loja do sô Pinto. A irmã também não resistira: dormia com o sô 

Pinto. (VIEIRA, p. 94) (grifos nossos) 

 

Percebemos, na passagem, tanto a Tradição, presente no fato das histórias contadas pelo 

“Mulato Armindo”, como a fascinação pelo mundo do colonizador, a qual leva algumas 

personagens a abdicarem de suas comunidades e passarem a uma vida urbana, externa 

as suas realidades, bem como uma imposição à margem social que este novo mundo 

inflige. Esse embate entre mundos ecoa ao longo da narrativa de Companheiros e faz as 

personagens rememorarem o passado, seus dramas pessoais, como no trecho: 

 

Mulato Armindo tira a gaita, começa a tocar. Tenta reproduzir o que 

sente. O anseio pelo mar mordendo a areia. A recordação da sua vida de 

marinheiro – marinheiro de duas semanas. Mas aí aprendera a ser homem. 

Até ali, musseque fora, noite na ilha, lançado na vida pelo pai – branco que 

recebera branca no navio e correra a negra –, vadiando, trabalhando, a vida 

passava. Cantando e bebendo. Zaragateando. 

É isso que ele toca na gaita-de-beiços. A sua vida livre de Luanda. O 

mar, sobretudo o mar. (VIEIRA, p. 95) 

 

O “anseio pelo mar” de “Mulato Armindo” é o anseio pela eqüidade a que nos referimos 

anteriormente, pois esta vida de “marinheiro” lhe fez “homem”, e entendemos “homem” 

no sentido de ter consciência de sua existência como ser humano. A partir deste ponto 

da narrativa, verificamos de forma mais clara a condição de “Armindo”, de um 

indivíduo a procura de seu lugar no mundo, nem negro, nem branco. Segundo Manuel 

Ferreira “porque o mestiço, o mulato, não o é apenas pela fusão de sangues, mas sim, e 

sobretudo, pelo sincretismo de culturas. (...) Homem-de-dois-mundos” (1989, p. 51). Ao 
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longo da narrativa, este “homem-de-dois-mundos” não consegue alocar-se, vive por 

entre as brechas do sistema colonial, mas é esta situação que configura o aspecto de 

mais transitoriedade em relação ao espaço colonial, no entanto, após todo o caminho já 

trilhado, uma consciência de si mesmo torna-se nítida, sem medo, “Armindo mulato” 

passa ao delito na intenção de atingir o mal maior que lhe impôs tantas privações, o 

colonialismo, é o que percebemos nos trechos que se seguem: 

 

No seu canto, mulato Armindo já não está triste. Os olhos duros. A 

face dura. As mãos crispadas sobre a gaita parecem querer rebentá-la. 

Relembra a mãe – onde andaria agora a mãe? Vendendo-se pelo musseque! –

, o pai branco, a saída da escola. Tudo por causa da branca que veio no navio. 

Como ele a odiava. As pancadas, as rixas, as lutas pela vida. Aquela vida de 

vadio dos musseques de Luanda. A expressão dura vai ficando trocista e os 

olhos têm um brilho mau. (VIEIRA, 2007, p. 96)  

 

– Vamos rapazes! Hoje vou fazer uma como em Luanda... (VIEIRA, 

2007, p. 96) 

 

Somente através da violência é que as amarras impostas pelo europeu podem ser 

desfeitas, é o que nos diz Frantz Fanon (1968, p. 27), percebemos esta disposição em 

“Armindo” e, no segundo trecho, a decisão e uma mudança de espaço através de sua 

memória, “Nova Lisboa” era agora como a Luanda de seu passado. As conseqüências 

de seus atos serão verificadas de imediato, vejamos a passagem: 

 

A chave-francesa caiu no passeio e o ruído fez aparecer o polícia. 

Pancadas de cassetete. A mão de ferro não o largava. 

– A roubar a motorizada! Apanhei-te! 

Batia. Mulato Armindo estava habituado. Reagiu. Mas o polícia era 

forte, não o largava. As pancadas amoleciam-no. (VIEIRA, 2007, p. 97) 
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É esta punição exacerbada exercida pelo mundo do colono frente às falhas da 

personagem que explicita a violência colonial, pois segundo Tania Macêdo: 

 

É justamente ao comparar as falhas das personagens aos castigos que 

lhes são impingidos, que se desnuda a violência de uma sociedade que 

primeiro os marginaliza e depois os pune por tentarem sobreviver a qualquer 

custo. (2002, p. 60) 

 

Assim, vemos “Mulato Armindo” tentar sobreviver à violência a qualquer custo, mas 

sem armas que permitam um enfrentamento justo. A partir deste instante, já senhor de 

sua consciência, “Armindo mulato” procura influenciar seus amigos a esta mesma 

tomada de consciência, vejamos: 

 

E só quando viu os amigos correrem para ele deixou de se debater. 

Negro João e Calumango pararam sem saber que fazer. Foi então que 

ele falou calmo: 

– Não vale a pena. Vocês não têm culpa e não podem fazer nada. Só 

eu é que levo a porrada. 

O polícia olhava-os. Queria agarrá-los também, mas estava só. 

Afastou-se, arrastando com ele o mulato Armindo, brigão dos musseques de 

Luanda. 

No passeio, negro João olha o amigo que o ensinou a ler, que lhe 

ensinou a vida. Calumango calado, o olhar receoso acompanhando o amigo 

que não tinha medo dos polícias nem do cassetete. Nem gritava quando lhe 

batiam. (VIEIRA, 2007, p. 97) 

 

Percebemos, nesta passagem, uma alusão acerca do papel do escritor africano, que nas 

palavras de Manuel Ferreira: 
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Há um momento em que essa consciência começa por ser nítida, pelo 

menos em alguns poetas, depois nos prosadores, e vai entretanto influenciar 

outros e, em determinada altura, estão criadas as condições precisas para uma 

deliberada mudança no acto da escrita. (1989, p. 31) 

 

“Armindo mulato” é revestido do mesmo papel dos poetas e dos prosadores e, sem 

medo, enfrenta o mundo do colono, influenciando os seus. Esta influência é percebida 

no trecho a seguir: 

 

Sentiu qualquer coisa dentro de si partir-se. Os punhos cerraram-se. 

Não era mais Calumango, rato do mato! Não era mais! 

Na outra esquina, a mão livre num adeus camarada, 

Armindo mulato, do corpo gingão, dos ditos malandros, sorria para 

trás.  

Negro João, Calumango, rato do mato, lá ficavam na vida! 

Olharam-se ambos. O olhar dizia as mesmas palavras do amigo que 

ensinava a ler, que ensinava a não ter medo. As palavras que ele não soubera 

dizer naquela noite, as palavras que ele tinha ouvido, desenhadas nos lábios 

do primo marinheiro de muitos portos e muitas águas, cresciam dentro deles. 

Palavras que faziam de todos os portos do mundo, portos de todo o mundo. 

A imagem camarada do mulato sorrindo no adeus crescia, crescia 

também e inundava-os de esperança. 

Abraçados os dois, seguiram na noite clara da cidade jovem. 

 

Ao assumir a responsabilidade por seus atos, “Armindo mulato” resguarda seus amigos 

e mostra que é possível direcionar a própria história, que o colono tem métodos para 

prendê-los, mas não para subjugá-los. Daí percebe-se, nas personagens “João” e 

“Calumango”, o nascimento de uma consciência de si mesmos, de disposição para a luta 

e esperança no futuro. 

O conto Companheiros é a representação de uma realidade atroz que através de 

suas personagens, imbuídas de alguns caracteres específicos, mas não rijos já que elas 

transitam mundos, nos trazem uma visão ampla do processo de colonização, mas 
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reserva para si, especialmente, a celebração do homem africano. A constante visitação à 

Tradição e sua recriação, justifica-se pelo trabalho de re-interpretação de um passado 

que se faz presente através da memória das personagens em trânsito, tanto no que se 

refere a realidades, como no que se refere a conflitos. Assim, Luandino Vieira traz a sua 

narrativa os principais elementos que contrastam com o mundo do colonizador, criando 

uma dialética entre passado e presente, pois ao retratar a realidade pobre dos musseques, 

junto emerge o diálogo com o passado que a gerou, imprimindo ao texto forte crítica ao 

processo histórico que é a colonização. 
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 Salim Miguel, escritor do mundo 

por Luciana Wrege Rassier 

 

 O garoto que chegou do Líbano aos três anos se tornou um dos mestres da literatura 

brasileira. 

 Homem de cultura e de ação, homem de palavra e da palavra, Salim Miguel atua desde 

a década de 1940 escrevendo, lendo, criando projetos, consolidando parcerias. Escritor, 

jornalista, editor, redator, crítico literário, roteirista, dono de livraria, diretor da Agência 

Nacional de Santa Catarina e da Editora da Universidade Federal de Santa Catarina, 

superintendente da Fundação Cultural Franklin Cascaes, esse respeitado intelectual é múltiplo 

e uno.  

 O talento, a coerência e a seriedade com que constrói seu percurso são reconhecidos 

por prestigiosos prêmios e distinções, como o Prêmio Machado de Assis da Academia 

Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra (2009), o título de Doutor Honoris causa da 

Universidade Federal de Santa Catarina e o Troféu Juca Pato de Intelectual do Ano pela 

União Brasileira de Escritores (UBE)/Folha de São Paulo, ambos em 2002. Por Nur na 

escuridão, Salim Miguel recebeu o prêmio de melhor romance tanto pela Associação Paulista 

dos Críticos de Arte quanto pela Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo (prêmio 

Zaffari-Bourbon). Já Primeiro de abril, narrativas da cadeia, foi sagrado o melhor romance 

brasileiro pela União Brasileira de Escritores (1994). 

 A obra desse “líbano-biguaçuense”, desse “jornalista que escreve ficção”, como ele 

próprio se define, constitui um “retrato do mundo maluco em que vivemos”. Nela, Salim 

Miguel articula História e ficção, tempo e memória, com uma escrita cinzelada, que interpela 

o leitor, fazendo-o co-autor do texto. 

 São artigos, reportagens, roteiros, e mais de trinta livros – romances, contos, crítica 

literária, antologias. Viaje com a família de imigrantes libaneses em Nur na escuridão; 

acompanhe o jornalista catarinense em seus quase dois meses de prisão após o golpe militar 

de 1964, em Primeiro de abril, narrativas da cadeia; viva a Vida breve de Sezefredo das 

Neves, poeta, e compartilhe as aventuras e desventuras dos jovens do Grupo Sul, que 

revolucionam a vida cultural da provinciana Florianópolis nas décadas de 1940-1950; 
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mergulhe no rio, caia do cavalo, fique amigo do indiozinho, ouça de seu pai poemas do persa 

Omar Khayam, inspire-se no bom senso de sua mãe em Reinvenção da infância. Viaje ao 

Líbano na ondas de “O gramofone”; “Sem rumo”, procure “Pegadas na areia do tempo” na 

orla de Florianópolis; encontre “As queridas velhinhas” e certamente fará “Um bom negócio” 

ao percorrer as páginas dos Melhores contos. 

 Nessas narrativas, é-e-não-é Salim Miguel que (des)aparece, ora como protagonista, 

ora como coadjuvante. Também o fazem vários personagens, dentre os quais o emblemático 

preto-velho Ti’Adão, guardião do universo labiríntico que Salim tece, minuciosa e 

pertinazmente, através das passarelas que estabelece entre seus diferentes textos. Outra 

presença marcante na obra de Salim é sua esposa, a escritora, poeta, crítica literária, tradutora 

e roteirista Eglê Malheiros, “ao lado de quem 64 anos de vida em comum são um instante”. É 

sempre com muita precisão e com um toque de ironia que a “incentivadora e crítica exigente” 

o provoca. Pois com seus olhos verdes, sua voz doce e firme, a musa Eglê sabe, melhor do 

que ninguém, pro-vocare Salim.  

 Eglê e Salim formam um casal mítico, tanto por seus nomes quanto por seu 

impressionante percurso como intelectuais e agentes da cultura. Mas talvez sejam ainda mais 

impressionantes pela simplicidade, pela generosidade e pelo humanismo que os caracterizam. 

De onde vem o dinamismo e a jovialidade que esbanjam, sempre envolvidos que estão em 

novos projetos e palestras, sempre prontos para uma conversa agradável e enriquecedora, 

sempre dando dicas de livros que, apenas publicados no Brasil ou no exterior, já leram e 

analisaram? Porque assim são a moça nascida em Tubarão, Santa Catarina, e o rapaz nascido 

em Kfarsouroun, no Líbano, cujo amor pela literatura fez com que se conhecessem em 

Florianópolis, ainda antes da criação do Grupo Sul. Porque assim são. Ambos, extraordinárias 

figuras humanas. Maktub. 

 

 No presente dossier, homenagem da revista Litteris aos 60 anos de Velhice e outros 

contos (1951), o primeiro livro de Salim Miguel, você encontrará artigos sobre Nur na 

escuridão (propostos por Alberto Sismondini, Jury Antonio Dall’Agnol, Luciana Wrege 

Rassier e Maria Zilda Cury); sobre Reinvenção da Infância, as resenhas de Gunter Axt e de 

Luiz Antônio de Assis Brasil e um artigo de Muna Omram; além de depoimentos de 

escritores, jornalistas, tradutores, críticos literários e cineastas, sobre Salim Miguel e sua obra. 

Litteris propõe ainda trechos de traduções em espanhol e e francês, uma cronologia, uma 

bibliografia e links para entrevistas filmadas. 
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 Litteris contribui, assim, à extensa fortuna crítica da obra de Salim Miguel, na qual 

vale destacar duas outras homenagens: Salim Miguel, literatura e coerência (organizado por 

Iaponan Soares. Florianópolis: Editora Lunardelli, 1991) e Salim na claridade (organizado 

por Flávio José Cardozo. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura Edições, 2001). 
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Stat rosa prístina nomine, nomina nuda tenemus: a biblioteca como palimpsesto em 

O nome da rosa 

 

Mariana De-Lazzari Gomes
1
 

( UFV) 

 

 
RESUMO: O presente artigo trata da noção de palimpsesto em O nome da rosa, romance de Umberto 

Eco. Como recorte temático, esta noção encontra-se calcada na imagem e na significação da biblioteca. 

Para dar suporte a este estudo, cabe ressaltar a importância da biblioteca para Jorge Luis Borges, seguno o 

qual biblioteca equivale a uma grande complexidade de livros, autores e idéias. Portanto, assim como 

Borges, Eco faz pensar na relação entre o divino e o humano, sendo a biblioteca a eternidade futura do 

mundo enquanto ao homem cabe a função de ser apenas o imperfeito bibliotecário. Enveredando-nos pelo 

caminho da pluralidade de sentidos que constituem o palimpsesto, observamos que é a biblioteca o lugar 

onde a palavra, presente em todos os livros, é a base de tudo e oferece ilimitadas potencialidades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Palimpsesto; Biblioteca; Palavras; Sentidos; Potencialidades. 

 

 

ABSTRACT: This article considers the notion of palimpsest in The Name of the Rose, Umberto Eco's 

novel. How thematic focus, this notion is grounded in the image and significance of the library. To 

support this study, it is important to emphasize the importance of the library to Jorge Luis Borges for 

whom the library is equivalent to a great complexity of books, authors and ideas. Therefore, like Borges, 

Eco makes you think the relationship between the divine and human, the library is the future eternity of 

the world as the man fit the function to be only the imperfect librarian. Embarking us on the path of the 

plurality of meanings that constitute the palimpsest, we observed that the library is the place where the 

word is present in all the books, is the foundation of everything and offers unlimited potential. 

 

KEYWORDS: Palimpsest; Library; Words; Meanings; Potential. 

 

 

 
A Biblioteca existe ab aeterno. Desta verdade cujo corolário imediato é a 

eternidade futura do mundo, nenhuma mente razoável pode duvidar. O 

homem, o imperfeito bibliotecário, pode ser obra do acaso ou dos demiurgos 

malévolos; o universo, com a sua elegante dotação de estantes, de tomos 

enigmáticos, de infatigáveis escadas para o viajante e de latrinas para o 

bibliotecário sentado, só pode ser obra de um deus. Para perceber a distância 

que existe entre o divino e o humano, basta comparar estes rudes símbolos 

trémulos que a minha falível mão garatuja na capa de um livro, com as letras 

orgânicas do interior: pontuais, delicadas, negríssimas, inimitavelmente 

simétricas (Jorge Luis Borges, Biblioteca de Babel). 

 
 

Ninguém deve. Ninguém pode. Ninguém, querendo, o conseguiria. A 

biblioteca defende-se por si, insondável como a verdade que acolhe, 

enganosa como a mentira que encerra. Labirinto espiritual é também labirinto 

terreno. Poderíeis entrar e poderíeis não sair (Umberto Eco, O nome da rosa). 

                                                 
1 Aluna do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras (Universidade Federal de Viçosa, 

Viçosa/MG, Brasil. E-mail: marianadelazzarigomes@gmail.com. Endereço Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/2004268122464722). 
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 Oscar Wilde (2000), no prefácio de seu livro, O retrato de Dorian Gray, nos 

fornece uma idéia de palimpsesto bastante interessante: 

 

Toda a arte é, ao mesmo tempo, superfície e símbolo. Os que penetram para 

além da superfície, fazem-no a expensas suas. Os que lêem o símbolo, fazem-

no a expensas suas.  

O que a arte realmente espelha é o espectador, não a vida. 

A diversidade de opiniões sobre uma obra de arte revela que a obra é nova, 

complexa e vital (WILDE, 2000, p. 3). 

  

 Desse modo, tratar da noção de palimpsesto numa obra como O nome da rosa é 

uma tarefa longa, pois esse romance é, pela própria razão de existir, um palimpsesto  

 

com várias camadas de tintas (que podemos tomar como a volta ao passado) 

as quais, por sua vez, podem ser, a todo o momento, raspadas, rasuradas ou 

apagadas para que se ofereçam – não à mera decifração porquanto pressupõe 

um sentido único e já existente – mas à multiplicidade interpretativa e, assim, 

a cada leitura, ser possível produzir um novo, diferente sentido (COSTA 

LIMA, 1991, p. 253). 

 

 

 Vale lembrar que esse “poder tomar como a volta ao passado” é fruto de uma 

experiência pautada na memória, melhor dizendo, na representação ficcional desta 

memória, numa estratégia re-significativa, porque, de acordo com Maurice Halbwachs 

(1990), retomar o que passou consiste em reconstruir, por meio de imagens e idéias de 

hoje, as experiências jazidas no passado que, por sua vez, podem não ser recontadas 

com exatidão, já que tanto o homem quanto suas idéias e valores tendem a se modificar 

no transcursar do tempo. 

 

Para melhor compreender os acontecimentos em que me achei envolvido, 

talvez seja bom recordar quanto estava acontecendo no início daquele século, 

tal como o compreendi então, vivendo-o, e tal como o rememoro agora, 

enriquecido com outros relatos que depois ouvi, acaso a minha memória 

esteja em condições de reatar os fios de tantos e tão confusos eventos (ECO, 

1983, p. 22). 

 

 

 A fala de Adso de Melke no prólogo a O nome da rosa, além de confirmar as 

possibilidades de representação ficcional da memória, nos oferece o mote para a 

discussão colocada em pauta neste artigo, que é a da noção de palimpsesto calcada na 

imagem e na significação da biblioteca. 
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 Assim como Adso, Jorge Luis Borges (2003) recorre à memória para falar da 

Biblioteca de Babel: “Tal como todos os homens da Biblioteca, viajei na minha 

juventude; peregrinei em busca de um livro, se calhar do catálogo dos catálogos; agora 

que os meus olhos quase não conseguem decifrar o que escrevo, preparo-me para 

morrer a poucas léguas do hexágono em que nasci” (BORGES, 2003, p. 1). 

 A opção por aqui referenciar a Biblioteca de Babel não se deu de modo ingênuo; 

pelo contrário, a noção de palimpsesto permite observar a importância que a biblioteca 

assume tanto no romance de Eco (1983), como no conto de Borges (2003), a começar 

pela descrição: 

 

O universo (a que outros chamam a Biblioteca) compõe-se de um número 

indefinido, e talvez infinito, de galerias hexagonais, com vastos poços de 

ventilação no meio, cercados por parapeitos baixíssimos. De qualquer 

hexágono vêem-se os pisos inferiores e superiores: interminavelmente. A 

distribuição das galerias é invariável. Vinte estantes, a cinco longas estantes 

por lado, cobrem todos os lados menos dois; a sua altura, que é a dos pisos, 

mal excede a de uni bibliotecário normal. Uma das faces livres dá para um 

estreito saguão, que vai desembocar noutra galeria, idêntica à primeira e a 

todas. À esquerda e à direita do saguão há dois gabinetes minúsculos. Um 

permite dormir de pé; o outro, satisfazer as necessidades fecais. Por aí passa a 

escada em espiral, que se afunda e eleva a perder de vista. No saguão há um 

espelho, que fielmente duplica as aparências. Os homens costumam inferir 

desse espelho que a Biblioteca não é infinita (se o fosse realmente, para que 

serviria esta duplicação ilusória?); eu prefiro sonhar que as superfícies 

polidas representam e prometem o infinito... A luz provém de umas frutas 

esféricas que têm o nome de lâmpadas. Há duas em cada hexágono: 

transversais. A luz que emitem é insuficiente, incessante (...) A cada uma das 

paredes de cada hexágono correspondem cinco prateleiras; cada prateleira 

contém trinta e dois livros de formato uniforme; cada livro é de quatrocentas 

e dez páginas; cada página, de quarenta linhas; cada linha, de umas oitenta 

letras de cor negra. Também há letras na lombada de cada livro; estas letras 

não indicam nem representam o que dirão as páginas. (BORGES, 2003, p. 1). 

 

 

A sala, dizia eu, tinha sete paredes, mas apenas em quatro delas se abria, 

entre duas colunazinhas encaixadas no muro, uma abertura, ma passagem 

bastante ampla encimada por um arco em semicírculo. Ao longo das paredes 

fechadas estavam encostados enormes armário, carregados de livros 

dispostos com regularidade. (...) Atravessamos uma das aberturas, 

encontramo-nos numa outra sala, onde se abria uma janela (...), com duas 

paredes inteiras, e uma passagem do mesmo tipo daquela que acabáramos de 

atravessar, que dava para outra sala (...). Penetramos na terceira sala. Estava 

vazia de livros (...). Havia três portas, uma por onde entráramos, outra que 

dava para a sal heptagonal já visitada, uma terceira que nos fez entrar numa 

nova sala (...|) Cinco salas quadrangulares ou vagamente trapezoidais, com 

uma janela cada, que contornam uma sala heptagonal sem janelas (...) 

Estamos no torreão oriental, cada torreão de fora apresenta cinco janelas e 

cinco lados. (...) Não é portanto, um grande labirinto. (...) Meu mestre se 

enganava e os construtores da biblioteca tinham sido mais hábeis do que 
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podíamos acreditar. Não sei bem explicar o que aconteceu, mas, quando 

abandonamos o torreão, a ordem das salas tornou-se mais confusa. Algumas 

tinham duas, outras três portas. Todas tinham uma janela, mesmo as que 

embocávamos partindo de uma sala com janela e pensando ir para o interior 

do Edifício. Cada uma tinha sempre o mesmo tipo de armários e de mesas, os 

volumes, amontoados em boa ordem, pareciam todos iguais e não nos 

ajudavam certamente a reconhecer o lugar numa única olhada (ECO, 1983, 

pp.199-201). 

 

 

 A descrição física da biblioteca remete ao mito grego do labirinto do Minotauro. 

De acordo com este mito, Poseidon, deus das águas, prometeu fazer com que Minos se 

tornasse rei de Creta em troca de uma oferenda, que seria sacrificar um belo touro 

branco insurgido das águas do mar. No entanto, encantado com a beleza do animal, 

Minos resolve enganar o deus, oferecendo o sacrifício de outro touro em lugar daquele.  

 A vingança de Poseidon não tardou. Apaixonada pelo touro branco, a esposa de 

Minos teve um filho de aparência bizarra - metade homem e metade touro – e crueldade 

desmedida. Desesperado, o rei de Creta ordenou que fosse construído um labirinto no 

subsolo do palácio e lá encarcerou a criatura, conhecida como Minotauro. 

 Como o monstro se alimentava de carne humana, Minos mandava, de tempos em 

tempos, que fossem oferecidos ao Minotauro sete homens e sete moças atenienses. Esse 

hábito perdurou até o momento em que sua filha Ariadne se apaixonou por um dos 

homens destinados ao sacrifício. Este homem era Teseu, filho do rei de Atenas. 

 Correspondida em sua paixão, Ariadne elabora um plano para salvar seu amor e 

dá a Teseu um novelo de lã para que, ao desenrolá-lo, marcasse o caminho de volta à 

entrada do labirinto. Junto ao novelo de lã foi oferecida uma espada mágica capaz de 

matar o Minotauro.  

 Assim, o fio de Ariadne conduziu Teseu, livrando-o da morte e libertando os 

atenienses do terrível destino. 

 O labirinto do mito grego, finito pelo fato de possuir entrada e saída, parece se 

fundir a outro, potencialmente infinito, no romance de Eco (1983) que, por sua vez, 

parece referenciar a biblioteca de Borges (2003). 

 A biblioteca da abadia, numa leitura mais atenta, sugere sua participação no 

romance enquanto personagem de tanto destaque quanto o de Guilherme de Baskerville 

e de seu discípulo Adso. Ambiente que subjaz à obra, esta biblioteca guardava os mais 

variados livros, encerrando tamanho acervo cultural que era comparada ao próprio 
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Deus. À maneira borgeana, segundo a qual a biblioteca equivale a uma grande 

complexidade de livros, autores e idéias, Eco (1983) nos faz pensar na relação entre o 

divino e o humano, sendo a biblioteca a eternidade futura do mundo enquanto ao 

homem cabe a função de ser apenas o “imperfeito bibliotecário” (BORGES, 2003, p. 1). 

 Tão imperfeito é o homem bibliotecário que o fio condutor de O nome da rosa é 

o riso, representado pela supostamente perdida segunda parte da Poética de Aristóteles 

que tratava da comédia. Ora, se o próprio Aristóteles, na primeira parte, diz que tragédia 

e comédia divergem, sendo que “esta os quer imitar inferiores e aquela superiores” 

(ARISTÓTELES, 1997, p. 21), se ainda reitera afirmando que a 

 

comédia, como dissemos, é imitação de pessoas inferiores; não, porém, com 

relação a todo vício, mas sim por ser o cômico uma espécie do feio. A 

comicidade, com efeito, é um defeito e uma feiúra sem dor nem destruição; 

um exemplo óbvio é a máscara cômica, feia e contorcida, mas sem expressão 

dor (ARISTÓTELES, 1997, pp. 23-24), 

 

 

fica claro que, para a sociedade católica do século XIV, o riso estava associado ao 

demoníaco e, por consequência, tornou-se o principal motivo para as mortes que 

ocorreram na abadia.  

 A personagem Jorge de Burgos, guardião da biblioteca, combate o riso com 

todas as suas forças, considerando-o exatamente como o considerou a Idade Média: 

indigno do cristão. 

 

- Pergunto-me - disse Guilherme - porque sois tão contrário à idéia de que 

Jesus tenha porventura rido. Eu creio que o riso é um bom remédio, como os 

banhos, para curar os humores e as outras afecções do corpo, em particular a 

melancolia. 

- Os banhos são uma coisa boa - disse Jorge -, e o próprio Aquinate os 

aconselha para remover a tristeza, que pode ser paixão nociva quando não se 

dirige a um mal que possa ser removido através da audácia. Os banhos 

restituem o equilíbrio dos humores. O riso sacode o corpo, deforma as linhas 

do rosto, torna o homem semelhante ao macaco. 

- Os macacos não riem, o riso é próprio do homem, é sinal da sua 

racionalidade – disse Guilherme. 

- Também a palavra é sinal da racionalidade humana e com a palavra pode-se 

blasfemar contra Deus. Nem tudo o que é próprio do homem é 

necessariamente bom. O riso é sinal de estultícia. Quem ri não crê naquilo de 

que se ri, mas também não o odeia. 

E portanto rir do mal significa não se dispor a combatê-lo, e rir do bem 

significa desconhecer a força pela qual o bem se difunde por si. Por isto a 

regra diz: “Decimus humilitatis gradus est si non sit facilis ac promptus in 

risu, quia scriptum est: stultus in risu exaltat vocem suam.” 
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- Quintiliano - interrompeu o meu mestre - diz que o riso é de reprimir no 

panegírico, por dignidade, mas é de encorajar em muitos outros casos. Tácito 

louva a ironia de Calpúrnio Pisão, Plínio o jovem escreveu: “Aliquando 

praeterea rideo, jocor, ludo, homo sum.” 

- Eram pagãos – replicou Jorge. - A regra diz: “Scurrilitates vero vel verba 

otiosa et risum moventia aeterna clausura in omnibus locis damnamus, et ad 

talia eloquia discipulum aperire os non permittimus.” (ECO, 1983, p. 105). 

 

  

 O combate de Jorge torna-se, desse modo, claramente observável no excerto 

acima, quando de seu encontro com Baskerville. 

 Para evitar o riso, o livro de Aristóteles foi guardado numa biblioteca cujo 

conjunto de livros é de abrangência absoluta, mas que não se pode ser totalmente 

acessível. 

 Voltando ao prólogo de Adso de Melke, observamos a seguinte fala: 

 

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 

Ele estava no princípio com Deus, e a tarefa do monge fiel seria repetir cada 

dia com salmo diante humildade o único imodificável evento cuja 

incontroversa verdade se pode asseverar. Mas vivemus num per speculum et 

in aenigmate e a verdade, antes de face a face, manifesta-se por traços (ai, 

quão ilegíveis) no errar do mundo, de modo que devemos decifrar-lhe os 

sinais fiéis, mesmo onde nos parecem obscuros e quase tecidos de uma 

vontade de todo tendente ao mal (ECO, 1983, p. 7). 

 

 
 

O verbo, sendo Deus, denota uma espécie de alegoria à importância da linguagem 

divina enquanto fonte de conhecimento. Nesta biblioteca, a palavra, presente em todos 

os livros, é a base de tudo e oferece ilimitadas potencialidades. O homem, bibliotecário 

imperfeito, precisa ficar longe daquilo que não é capaz de decifrar como “monge fiel”. 

 A própria estrutura da biblioteca do romance foi planejada para que só quem 

detivesse o conhecimento profundo de sua planta adentrasse e retirasse se do edifício, 

sem o perigo de ficar perdido, já que seus construtores não queriam que os livros 

raríssimos de sua coleção alcançassem mãos que, para eles, eram indevidas. 

 Enveredando-nos pelo caminho da pluralidade de sentidos que constituem o 

palimpsesto, temos, ao fim do livro, a seguinte frase: stat rosa prístina nomine, nomina 

nuda tenemus, ou seja, a rosa antiga está no nome, e nada nos resta além dos nomes. 

Para Borges (2003),  
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todos os livros, por muito diferentes que sejam, constam de elementos iguais: 

o espaço, o ponto, a vírgula, as vinte e duas letras do alfabeto. Também 

acrescentou um facto que todos os viajantes têm confirmado: “Não há, na 

vasta Biblioteca, dois livros idênticos.” Destas premissas incontroversas 

deduziu que a Biblioteca é total e que as suas estantes registam todas as 

possíveis combinações dos vinte e tal símbolos ortográficos (número, embora 

vastíssimo, não infinito) ou seja, tudo o que nos é dado exprimir: em todos os 

idiomas. Tudo: a história minuciosa do futuro, as autobiografias dos arcanjos, 

o catálogo fiel da Biblioteca, milhares e milhares de catálogos falsos, a 

demonstração da falácia desses catálogos, a demonstração da falácia do 

catálogo verdadeiro, o evangelho gnóstico de Basilides, o comentário desse 

evangelho, o comentário do comentário desse evangelho, o relato verídico da 

tua morte, a versão de cada livro em todas as línguas, as interpolações de 

cada livro em todos os livros, o tratado que Beda pode ter escrito (e não 

escreveu) sobre a mitologia dos Saxões, os livros perdidos de Tácito 

(BORGES, 2003, p. 2). 

 

Dessa forma, Eco (1983) nos deixa entrever que talvez o Livro do Riso, de 

Aristóteles, centro da ação, não tenha verdadeiramente existido ou só, ficcionalmente, 

tenha deixado de existir, legando apenas o seu nome. 
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Texto e Intertextos na obra de Amós Oz – uma leitura de O Mesmo Mar 

Flávia Albergaria Raveli ( USP)
1
 

 

 Resumo: Este artigo propõe uma leitura da obra do escritor israelense Amós Oz 

O Mesmo Mar a partir da perspectiva de uma relação intertextual com o texto bíblico. 

Esta pode ser compreendida e definida segundo a tradição da leitura talmúdica, ainda 

que fora dos parâmetros canônicos. Tal interpretação define-se por uma exigência 

interpretativa do próprio texto e estende-se ao mundo laico. Ela é um elemento 

fundamental no romance em questão e em minha leitura da obra de Amós Oz. Trata-se, 

então, de uma dupla interpretação: a de Amós Oz sobre o texto sagrado e a minha do 

romance deste escritor.   

 

Palavras-chave: literatura israelense; interpretação; judaísmo; filosofia 

dialógica; psicanálise. 

 

Abstract: The aim of this paper is to propose a reading of the book O Mesmo 

Mar (The Same Sea) by Amos Oz that focuses on the intertextual relationship with the 

biblical text. This dialogue can be understood from the perspective of the tradition of 

Talmudic reading, even outside of canonical parameters. This form of interpretation is 

defined by a requirement of interpretation of the text itself and extends to the secular 

world. It is a key element in the novel in question and in my reading of the work of 

Amos Oz. It is then a double interpretation: Amos Oz on the sacred text and my own 

interpretation on the novel of this writer. 

 

Key words: Israeli literature, interpretation, Judaism, dialogical philosophy, 

psychoanalysis. 
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http://lattes.cnpq.br/6360316764773571). Historiadora formada pela USP, com mestrado em História 

Social (1998); ampla experiência no ensino superior; formação em Psicanálise pelo CEP, doutoranda no 
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Proponho uma leitura do livro de Amós Oz “O Mesmo Mar” que enfatiza seu 

viés intertextual e dialógico, próprio da obra deste escritor. Neste livro, reconhecemos 

referências a textos bíblicos como o Eclesiastes, o Livro de Jó e o Cântico dos Cânticos, 

entre outros, os quais ilustram e comentam a narrativa ficcional numa relação de mão-

dupla. Os textos sagrados são ampliados pela ficção de Oz numa tradição de caráter 

midráshico estendida ao mundo secular. Neste sentido, o midrash é a própria abertura e 

condição intervalar da leitura e do texto que exige interpretações. Reciprocamente, esse 

midrash de Amós Oz ilumina o viés de intérprete do escritor, transitando entre o lugar 

de ficcionista e leitor.  

Este exercício integra minha leitura da obra de Amós Oz e se justifica em função 

do caráter intertextual desta escritura, elemento privilegiado em minha interpretação. 

O Midrash origina-se na tradição talmúdica e define-se como 

   

Método homilético de interpretação bíblica no qual o texto é 

explicado diferentemente de seu significado literal. (...) é também 

o nome dado a várias coleções de tais comentários bíblicos, 

compilados da Torá oral. A natureza do Midrasch é ilustrada na 

imagem de um martelo que espedaça a rocha da Torá em muitos 

fragmentos. (...) O Midrasch foi usado para conciliar contradições 

na escrita, para expressar idéias teológicas de forma imaginosa e 

para trazer uma mensagem contemporânea do texto bíblico às 

pessoas do povo. (Unterman, 1992, pp. 174-175)  

 

Segundo Enrique Mandelbaum 

 

A palavra midrash vem da raiz drash, que significa estudar, 

investigar, pesquisar, buscar. (...) E o que emerge do midrash, um 

feixe de sentidos advindos do poder conotativo resultante tanto da 

fabulação organizada quanto das palavras utilizadas, aponta para 

o texto fundante de um modo que o esclarece, desdobrando-o em 

sua significação e não o amarrando numa definição fechada. 

(Mandelbaum, 2003, p. 166) 

 

  Dessa mesma raiz também deriva o termo exigir. Como se a própria leitura do 

texto sagrado exigisse do leitor uma dedicação permanente ao texto, de forma a criar 

desdobramentos quase infinitos a partir da relação que se constrói entre leitor/intérprete 

e texto. Como vamos mostrar mais adiante, os trechos bíblicos aparecem transformados, 
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integrados à narrativa do romance, mas claramente identificados e ancorados em sua 

matriz bíblica, como é próprio da leitura midráshica.  

O Mesmo Mar é um romance escrito em forma poética. Nele, intercala-se um  

sujeito lírico ou poético – próprio da poesia em que não há narrador – , um narrador que 

transita entre a terceira pessoa e a onisciência e um narrador oculto que se distancia para 

que os personagens tomem a palavra.  

O narrador em trânsito é o do discurso (ou estilo) indireto livre, assim 

denominado porque alterna, com muita flexibilidade, um discurso direto com o indireto 

de modo a criar espaço para que emerja o próprio fluxo da consciência. Em ambas as 

formas – poética ou narrativa, mais próxima do romance – trata-se, a meu ver, de dar 

voz aos personagens, montar a cena ou a moldura para que a polifonia se realize. Neste 

aspecto, podemos pensar que a literatura de Oz é atravessada e profundamente 

determinada pela questão da liberdade e da ética na sua forma e conteúdo.  

 A heterodoxia da forma do romance em Amós Oz está intimamente relacionada 

a esse “imperativo” ético. Assim, personagens, escritor e leitor, “encontram-se” na 

tarefa de se haver com suas escolhas e com a responsabilidade intransponível e solitária 

que elas encerram. Como em toda a obra do escritor, os personagens deparam-se com a 

dificuldade das relações. Forma e conteúdo combinam-se em solilóquios estanques, 

semelhantes a poemas. Em suas brechas, Oz traz para a cena uma outra voz, de um 

outro lugar. Seus midrashim (comentários do texto bíblico) dialogam com a narrativa ao 

mesmo tempo em que parecem alheios a esta. Sua possibilidade de movimento vem de 

seu lugar intervalar e de sua condição intertextual.  Como se dessa forma, o escritor 

dissesse aos personagens e leitor: não há outro lugar para conversar e viver além da 

vida. Veja Jó, Salomão, Abraão. Eles estão sós diante de Deus e este lhes é inacessível 

por definição.
2
 Por outro lado, a palavra bíblica parece também sugerir que sempre há 

mediação em qualquer relação.   

A forma poética deste romance, feito de narrativas curtas que constituem um 

todo, favorece e salienta o caráter midráshico do livro no qual uma família e seu entorno 

se desentende após a morte da mãe e da “fuga” do filho único para as montanhas. 

                                                 
2
 Sobre o texto bíblico, James Wood fez o belíssimo comentário: “Sentimos que Davi nos é opaco 

precisamente por ser transparente a Deus, que é seu verdadeiro ouvinte.” Como funciona a ficção,  São 

Paulo: Cosac Naift, 2011 
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Neste livro, Amós Oz parece estender ou mesmo “explodir” a forma clássica do 

romance para se aproximar da narrativa bíblica e/poética com a qual dialoga em 

intertextos, midrashim que ele realiza nos excursos de seu texto e do texto bíblico. 

Mantém-se, entretanto, a estrutura do romance, cujos personagens encontram-se numa 

narrativa comum, embora “entrecortada” e diluída na forma poética do livro. Como se 

Oz optasse por essa condição intervalar, sem polarizar sua escolha pelo romance ou pela 

narrativa, (usada aqui, na acepção de Benjamim, ligada a tradição oral) mas 

permanecendo num espaço criado entre os dois. 

 A inspiração midráshica deste livro parece também obedecer a esse “imperativo 

de liberdade” expresso na sua forma e conteúdo. Assim, o escritor sustenta a tensão e a 

abertura de sentido de sua escritura sem fechá-la jamais numa síntese, mas mantendo os 

paradoxos que a caracterizam.  

Diferentemente do texto bíblico, cujo estatuto sagrado advém de seu ethos, na 

ficção de Amós Oz é a palavra, ou mais especificamente, sua condição de 

transitoriedade e errância que confere certa aura de “sacralidade” ao comentário. Oz 

parece levar ao limite o mandamento de interpretação do Midrash, estendendo-o – 

ultrapassando-o, de fato – para além dos limites canônicos.   

O Qohélet, em hebraico, ou Eclesiastes, em latim integra os escritos sapienciais 

e poéticos da Bíblia Hebraica. Foi escrito no século III a.C. e sua autoria é atribuída ao 

rei Salomão
3
 em função de seu conhecimento e inserção na cultura grega expressos 

nesse texto. Utilizamos a tradução denominada transcriação feita pelo poeta e linguista 

Haroldo de Campos. 

Os críticos literários Jacó Guinsburg e H. Bloom identificam aspectos de 

integração à cultura helenizada do Qohélet em suas referências terrenas que, no entanto, 

estão sujeitas ao caráter predominantemente semítico do mesmo. Na discussão 

interminável que o homem trava com Deus, ainda que este nem sempre lhe responda. 

Neste aspecto, dizem os autores, este texto se assemelha ao Livro de Jó, em que o 

homem só, diante do insondável, é convocado a provar sua fé, mas nem por isso deixa 

de perguntar. Ou, ao contrário, é levado a isso, premido pelo sofrimento que sobre ele 

recai sem motivo aparente e compreensível aos olhos (e coração) humanos. 

                                                 
3
 H.Bloom afirma que Salomão não é o autor do Qohélet nem do Cântico dos Cânticos (ou Cantar dos 

Cantares, segundo H. de Campos), mas entende que a autoria lhe foi atribuída em função de sua condição 

de rei sábio,conhecedor da tradição grega. 
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 O questionamento e mesmo a dúvida não se opõem ao cumprimento dos 

mandamentos. Constituem um paradoxo fundador do pensamento judaico expresso em 

vários textos bíblicos. Crer é questionar e duvidar, um nunca se reduz ao outro e ambos 

são fundamentos da crença e do existir.  

 Para Guinsburg, a sabedoria do pregador vem da aceitação de sua ignorância em 

relação às determinações de Deus. Ele sabe que nada sabe e que diante da fé, as 

palavras do homem são névoa-de-nada. O que lhe resta é entregar-se aos seus afazeres, 

que marcam seu destino humano limitado pelo tempo e espaço. Diferentemente do 

Livro de Jó, o Qohélet não é um diálogo, mas um monólogo. O pregador está, segundo 

Guinsburg, encerrado numa intransitividade fundamental e última, no movimento em 

que o texto desliza. Da transcendência à imanência vivida na transitoriedade. O tudo – 

afazeres, todo o afã do homem sob o sol – que é nada; o nada – o incompreensível, 

imaterial, impalpável – convertido no tudo, no absoluto. Sopro – ruáh – é ao mesmo 

tempo o que dá vida e névoa-nada
4
, coisa vã, “vaidade das vaidades” na tradução latina.  

Distante da reação conservadora ao mundo helenizado tanto quanto da 

assimilação, Qohélet é a expressão de um percurso absolutamente pessoal, daquele que,  

 

(...) pensa radicalmente a existência humana, a partir do existir 

judaico, na sua concretude, nos seus valores e nos seus limites. 

No limiar, pode-se entrever um Nietzsche que haja trocado a pele 

coribântica do pastor dionisíaco pelo xale do transviado pastor 

agônico do rebanho de Elohim, ao ecoar a fala de sua angústia e 

de sua solidão, (Campos, 1991, pp. 17). 
5
 

 

Houve muitas divergências quanto à inspiração divina do Qohélet  em função de 

suas características “terrenas”, mas ele foi finalmente aceito e incluído  no cânon 

bíblico. Segundo o Dicionário Judaico de Lendas e Tradições, 

 

Ele constitui um dos cinco rolos (...) e é lido na sinagoga no 

Sukot, no período mais feliz do ano judaico, para lembrar às 

congregações que a vida comum é a “mais fútil das futilidades”.
6
 

(Unterman, 1992 p. 95) 

 

                                                 
4
 Haroldo de Campos traduz ruáh (ou ruách) como “sopro”, “névoa”, “vento”, “coisa vã”. Na tradição 

cabalística, “ruáh é o sopro que dá vida. 
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É possível identificar alguns aspectos comuns ao texto bíblico e à escritura de 

Amós Oz a partir de nossa leitura e de outras realizadas pelos autores supracitados. A 

polifonia talvez seja a maior dessas características. Ela se expressa, no caso do texto 

bíblico, no diálogo intercultural com a tradição greco-latina na qual o texto se insere, 

razão das divergências acerca de sua inclusão ao cânon bíblico. Outro elemento 

semelhante é a solidão do narrador que não dialoga, encerrado num monólogo. Solidão 

que no texto de Oz é representada também pela forma do livro, constituído por trechos 

que se relacionam de modo indireto, com raros ou nenhum diálogo direto entre os 

personagens. Como o rei sapiente, eles parecem encerrados em sua solitude e solidão, 

num diálogo consigo mesmo, num constante acerto de contas – tensão que nunca se 

conclui – com sua consciência, seus desejos, sua vida.  

O texto bíblico, sem dúvida, encerra uma transcendência que a literatura de Oz 

não tem e não almeja. Ao contrário, ela parece “dizer”: trata-se, aqui, dos limites – já 

bastante difíceis – da vida humana. Para isso, o escritor mobiliza e subverte os limites 

da própria escritura, alternando-se entre o lugar de narrador e personagem, deslocando-

se da narrativa para dar a voz aos personagens, dialogando com eles. Ouvindo-os, 

sobretudo, para lhes devolver a palavra móvel, transitória e não fixada, como muitos 

deles parecem estar. Como se a própria palavra pudesse lhes devolver a “vida”. 

 Oz dialoga também com seu tempo, mergulhado e comprometido com os 

conflitos políticos de seu país, refletindo sobre as questões do Homem contemporâneo,  

mas a falta de chão, de ar, de mandamento, como diz Kafka, (Maldelbaum, 2003, p. 

132). Ele debate – e convida o leitor a participar – com Salomão, Ben Gurion, Y. Rabin, 

seus personagens, seus pais, vizinhos de sua infância, construindo um círculo polifônico 

no qual a palavra pode transitar e se transformar, ampliada pela multiplicidade e 

pluralidade de vozes que o escritor inventa e faz dialogar. Aqui também, como na 

tradição judaica religiosa, rege um paradoxo. É no intertexto e através dele que se 

realiza o diálogo quase impossível para os personagens, num lugar de quem escuta, de 

fora, para lhes devolver a palavra possível, viva. O escritor não busca enganar o leitor 

com uma suposta parcialidade, ao contrário, ele explicita as fissuras de sua escritura 

intertextual e polifônica.  

Desde o impedimento de qualquer imagem, o escrito adquire um estatuto 

sagrado, único meio pelo qual a divindade se expressa. Diz Berta Waldman: 
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Assim, a tarefa do judeu é a de debruçar-se sobre o livro numa 

leitura sem fim que, ao pretender a fidelidade, acaba se deparando 

com o que lhe escapa. (...) O Midrash é justamente a reação desse 

leitor ao chamado da Escritura, ao seu pedido de desvelar-se. (...) 

Se o Midrash marca sua existência na tradição da literatura 

rabínica, ele também manifesta-se fora dela, em circuito secular, 

no registro ficcional, tanto em língua hebraica, como ídiche ou 

ladino, em todos os tempos, até hoje. (Waldman, pp.17-18) 

 

Situação que, segundo Lévinas, coloca o leitor na condição – ética – de escriba, 

responsável pelo outro que, através e no texto se comunica, interpela e invoca num 

imperativo de escuta e reconhecimento. Trata-se, ao fim e ao cabo, de se comprometer 

com o outro, responsabilizar-se por ele a partir da impossibilidade de fuga diante de seu 

rosto – sua alteridade. Esta se impõe traumaticamente ao “mesmo” e ao idêntico pela 

inscrição da diferença que irrompe sem pedir licença. Diferença inscrita no próprio 

“eu”, em última análise, mas que se presentifica, encarnada, no “outro”. 

Pensamos, aqui, sobre a violência de muitos episódios bíblicos e o que nos 

parece ser o espelhamento que a divindade promove ao homem de si mesmo, de sua 

“outra” face. Da diferença, do “diferente” em relação ao qual o Homem deve se 

responsabilizar e com a qual precisa se comprometer, no cumprimento do imperativo 

ético em que se baseiam muitos textos sagrados. No texto bíblico, esse encontro (que se 

dá necessariamente através do outro, seja ele um igual, seja a divindade, outro absoluto) 

é eminentemente traumático, violento. Como se esta fosse a forma encontrada pela 

divindade para fazer o Homem ver aquilo que realmente importa: ele não é “pura 

bondade” e é responsável por todas as suas ações, ainda que não entenda as razões de 

tudo o que lhe acontece. Só ele pode se responsabilizar e se comprometer com seus atos, 

no limite de sua condição humana limitada e finita. 

Esse “outro” é o próprio Jó diante do sofrimento inescrutável e incompreensível. 

O faraó – outro, por excelência na Bíblia –; o patriarca (Abraão) que oferece o filho em 

holocausto como prova de fé, a quem Deus teria dito: não vês? (“Eu coloquei o bezerro 

para que você o sacrificasse...”, uma das interpretações possíveis). O outro é também o 

rei sapiente, Salomão, exemplo da integração e do diálogo com a cultura helênica. 

Enfim, não faltam “outros”, alteridade com o qual o Homem deve se deparar e com a 

qual deve se comprometer em função do mandamento ético que Lévinas identifica como 
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sendo a base do pensamento judaico. Princípio e finalidade da filosofia que se sobrepõe 

à ontologia.  

Considerando que este “outro” inscreve-se em cada Homem, trata-se do 

comprometimento que cada um deve ter consigo próprio – com sua consciência, com 

aquilo que acredita, com seu desejo e sua liberdade de escolha. Trata-se, em última 

análise, de equacionar a relação entre liberdade e responsabilidade que o “destino 

humano” encerra dentro de limites éticos, morais, políticos, religiosos, etc. Ainda que 

sejam inescrutáveis os desígnios divinos, eles não isentam o Homem de suas escolhas e 

da responsabilidade por elas. Ao contrário, justamente porque não é dado ao Homem 

conhecer os caminhos e critérios das escolhas divinas é que ele deve fazer opções, no 

gozo do livre arbítrio e da liberdade de que foi dotado. É um imperativo religioso que o 

Homem realize de maneira plena sua natureza e suas capacidades. A Deus cabe aquilo 

que o Homem não conhece e não pode conhecer, a ele cabe aquilo que ele pode e deve 

conhecer e não é possível nem aceitável  a justificativa de desconhecimento da Lei. 

A questão da liberdade e do livre arbítrio está presente, evidentemente, na 

literatura, como uma das grandes questões do Homem, judeu ou não. Talvez ela esteja 

especialmente presente no pensamento judaico em função das características dessa 

religião – centrada na responsabilidade humana radical e solitária – e de sua 

contingência histórica diaspórica. De qualquer modo, esta é uma questão do Homem em 

qualquer tempo e lugar. Creio que ela pode ser pensada do ponto de vista judaico laico, 

ainda que  fundamentada no texto religioso.  

E..., se isso parece paradoxal, tanto melhor. Pois o pensamento judaico 

caracteriza-se por paradoxos, a saber: imanência na transcendência e vice-versa; o bem 

e o mal que, embora moralmente distintos e definidos não se excluem completa e 

absolutamente nas ações humanas que Deus espelha para o Homem. Na  

impossibilidade de distinção entre as instâncias secular e sagrada da vida que se 

interpõem permanente e constantemente, no fundamento religioso da espera/chegada do 

Messias; (a mim parece que se trata, sobretudo, da espera, muito mais do que da 

chegada.), na inexistência, enfim, de um pensamento, uma afirmação que seja a negação 

e exclusão total de seu avesso e que se conclua numa síntese. Ao contrário, este  

pensamento caracteriza-se pela tensão e a equivocidade diretamente relacionados ao 

dialogismo e a ética. É preciso que haja sempre dois e que o um nunca se reduza ao 
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outro. Nisso se baseia, entre outros, a noção de amor ao próximo. No um que se desloca 

para ocupar o lugar do outro, habitá-lo para, então, voltar a si e ao amor por si mesmo e 

pelo outro. Daí decorre também a compaixão pelo outro, o “amor sem concupiscência”, 

segundo Lévinas. 

Deixemos agora que o próprio texto de Oz nos dê elementos para pensarmos 

sobre nossa leitura.  

       O título do livro parece ser uma referência explícita ao Talmud, cuja leitura 

religiosa tem um caráter mais livre do que a bíblica,
7
 e ao próprio texto do Qohélet que 

diz: 

Todos os rios correm para o mar 

E o mar não replena 

Ao lugar onde os rios acorrem 

para lá de novo correm (trad. Campos, 2 ed. 1991) 

 

Podemos considerar que no trecho acima não há narrador, mas sujeito lírico ou 

poético. Neste trecho o mar parece movimentar-se, fluido e circular como o verbo 

“correr” – os rios correm, acorrem, correm novamente. “Vemos” o movimento das 

águas que correm para o mar que, no entanto, não replena. Em se tratando de um texto 

bíblico, entretanto, a questão acerca da identidade do narrador fica em aberto. Tratar-se-

ia, talvez, de um narrador onisciente, típico do texto bíblico – o rei sapiente – que avisa, 

de um “outro lugar”, atemporal e a-histórico.  

N’O Mesmo Mar, personagens se desencontram num texto poético. Em seções 

estanques, contornadas como quadros eles são apresentados pelo narrador. Aos poucos 

vai sendo tecida uma trama de relações que constitui a própria narrativa a partir da 

inserção daquele que “conversa” e se integra, como comentador do próprio texto. 

Narrador que assume, às vezes, lugar de personagem, deslocando-se e alternando os 

lugares e as distâncias entre o leitor e o escritor, este e os personagens. Afastando-se da 

escritura sob vários ângulos e perspectivas de modo a desdobrá-la em várias direções 

que a ela retornam através de pontes intertextuais. O narrador que se distancia o faz em 

                                                 
7
 O Dicionário Hebraico de lendas e tradições registra: O estudo da Bíblia deve ser feito num enfoque 

mental de seriedade, mas o Talmud deve ser abordado com mais brilho e vivacidade (...).O Talmud 

babilônio é a principal matéria de estudo nas academias de IESHIVÁ, onde os professores usam 

geralmente um método dialético de exegese em suas incursões aventurosas no que é chamado de “o mar 

do Talmud”. 
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nome da polifonia, deixando que a cena se monte para que os personagens e o próprio 

leitor, convidado a compartilhar, se escutem e conversem, ainda que indiretamente.  

 

E o que se esconde por trás da história? 

Tem quase sessenta anos esse narrador, e poderia resumir as 

coisas assim:  

existe amor  

e existe amor. No fim todo mundo, de um jeito ou de outro, acaba 

sozinho: (...) O que escala montanhas no Tibet e a que 

bordava no silêncio do seu quarto. (...) 

Nós vamos e voltamos, 

Olhamos e desejamos, até que fechamos e saímos. Silêncio. 

Nasceu em 

Jerusalém, vive em Arad, já olhou ao redor e já desejou isso e 

mais aquilo.(...) 

Tudo isso está diminuindo. Desintegra-se. Esvanece-se. O que  

Existiu 

vai aos poucos se descolorindo. (...) 

Todos os 

Rios fluem para o mar, e o mar é silêncio (...) (Oz, 2001, p.65) 

 

 O narrador em terceira pessoa se apresenta – Tem quase sessenta anos... – e se 

desloca para a primeira pessoa do plural, deixando que ecoe o que parece ser uma voz 

da própria consciência, misturando-se aos personagens – Nós vamos e voltamos, 

olhamos... – e voltando a “si próprio” – Nasceu eu em Jerusalém.... . Para deixar a cena, 

no fim deste trecho num texto poético sem narrador que dialoga com o texto bíblico – 

Tudo isso esta diminuindo. Desintegra-se(...); Todos os rios fluem para o mar(...) . Um 

certo  tom “moral” do texto que busca  ensinar através da narrativa, (como pensava 

Benjamin a respeito de sua função num mundo predominantemente oral), aproxima este 

trecho do texto bíblico, acrescentando, poeticamente, que o mar é silêncio.  

Sozinho como Jó, podemos sugerir?  O mais sozinho dentre todos os homens, 

aquele que foi chamado a provar sua fé no limite de sua condição humana: 

absolutamente só, sem riqueza, família, saúde. Só diante de si mesmo, espelhado pela 

divindade, cujos desígnios talvez fossem fazer com que o Homem pudesse olhar para si 

na radicalidade de sua condição. O impedimento de qualquer imagem com a qual o 

Homem pudesse se identificar leva-o ao encontro consigo mesmo. Sem anteparo ou 

mediação que amenize ou conforte esse espelhamento com o que há de “feio” neste 

homem, conhecido pela sua generosidade e integridade de caráter.  
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A Lei representada pela Bíblia é um limite à natureza não bondosa e 

individualista do Homem, segundo Spinoza. O esforço e a ação humanas devem se opor 

ao seu individualismo natural de maneira ativa e não se entregar, passivamente. Assim, 

Jó poderia ter acabado com a própria vida – como lhe foi sugerido – diante dos 

sofrimentos que Deus lhe infringira. Mas ele resiste e esta é uma ação empreendida 

duramente, em meio a um sofrimento incomensurável. Não se trata de conhecer seu 

sentido, pelo qual Jó questiona Deus, mas de impor-lhe uma ação afirmativa da fé 

intransitiva do Homem. A ela não se opõe a dúvida. Esta existe e deve ser vivida, 

experimentada como expressão da essência humana, do Homem que age opondo-se à 

passividade natural.  

O questionamento e o diálogo com Deus não correspondem ao ateísmo ou 

dúvida em relação à sua existência. Eles expressam a essência humana. A obediência 

aos desígnios divinos, ainda que não compreendidos, não implica na ausência de 

questionamento, ao contrário. Sendo a dúvida própria do Homem ele deve experimentá-

la, realizando sua humanidade em todas as suas instâncias. 

Na narrativa bíblica judaica Deus parece impor ao Homem um intrincado 

quebra-cabeças que ele deve montar através do questionamento e da dúvida para 

conhecer a si mesmo. Este é, me parece, o imperativo ético bíblico ao qual se segue a 

responsabilidade do homem em relação ao próximo. O dever de se colocar no lugar do 

outro e se responsabilizar por isso determina o sentido da própria existência, pensa o 

filósofo E. Lévinas. 

 

Afinal, tudo o que não existe e o que 

não vai 

existir, no fundo é tudo o que temos (Oz, 2001, p. 250) 

 

No trecho acima, o comentário do texto sagrado se dá através de um sujeito 

lírico que pode ser, também e simultaneamente, um narrador livre em terceira pessoa e 

um que se ausenta para dar a palavra a alguém. O narrador onisciente, como sugere o 

conteúdo moral do texto, que parece tratar do inefável – o amor? – e do transcendente – 

“diz”: “o que não existe é o único que temos”. Mas, como ter o que não existe? Essa 

afirmação parece a do psicanalista Jacques Lacan sobre o amor: “Amar é dar o que não 

se tem”, que interpretamos livremente sob a ótica do paradoxo e da filosofia dialógica. 
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Desta perspectiva é possível considerar que o movimento do amor – a relação, de fato, 

não o amor propriamente – é que engendra algo novo, produto da relação que se 

retroalimenta, alimentando o próprio amor. Fazendo surgir – e dando – algo que não se 

tem sem o outro, sem a relação com ele. 

         Qohélet, o homem só, o sábio, o pregador, como Jó pergunta sobre o nada-tudo da 

existência: o amor, toalhas, contas, a espera da chuva para a tarefa na terra. Torpe tarefa 

cujo sentido é fatigar o homem que pergunta, e nessa fadiga, possa o homem crer. Trata-

se, aqui, a meu ver, do paradoxo entre a imanência e a transcendência deste texto e do 

pensamento judaico. Essas instâncias não se negam e não se excluem reciprocamente.  

Complementam-se deixando sempre um resto, uma tensão inconclusa. Resta ao homem 

realizar as tarefas, sabendo de sua limitação, mas nem por isso deixando de executá-las. 

Elas encerram algo maior contido nos limites estreitos de sua significação. Seja  esta 

suportar o sofrimento da perda dos bens, da família, da saúde, seja terminar um bordado 

ou as contas – que não “batem”.  

 

           Filho rebelde, Filho teimoso. Eu durmo 

mas meu coração vigia. Meu coração vigia 

e se lamenta, 

O cheiro do meu filho é como o cheiro 

de uma prostituta. 

Meus ossos não têm paz 

com as tuas andanças. 

Até quando? (Oz, 2001, p. 48) 

 

           A mãe diz: 

Não penso assim. 

Vagar é bom 

para quem perdeu o rumo. 

Beija, meu filho os pés 

dessa mulher Maria 

cujo ventre, por um instante, 

te devolveu a mim. (Oz, 2001, p. 49) 

 

  No trecho acima vemos, mais uma vez, o sujeito lírico/poético confundindo-se 

com o narrador em terceira pessoa. Alternam-se os discursos direto com o indireto e 

neste intervalo ecoa uma fala – fluxo de consciência? – em primeira pessoa do pai. A 

alternância deliberada favorece a polifonia e a confusão de um diálogo que parece 

transcender o tempo. Inscreve-se no cruzamento entre o pensamento, a eternidade e o 
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tempo presente no qual o pai espera o filho. De um outro lugar, a fala direta da mãe 

irrompe – no fluxo de consciência do pai? – para defender o filho que vaga de abismo 

em abismo. As referências ao Cântico dos Cânticos nas duas falas referem-se a um 

amor que parece transcender os limites do tempo e das contingências históricas e 

culturais. Aqui, o amor tanto pode ser prisão, preocupação, desassossego quanto 

liberdade, entrega. Para Rico, é um amor que se submete, que se entrega – à morte, à 

doença. Para a mãe, o amor lhe dá força para suportar as contingências que ela não pode 

modificar. Não se trata de submissão, mas de uma aceitação que pressupõe coragem e 

maturidade. 

 

Assim como saiu do ventre de sua mãe/ nu ele tornará a ir como 

veio/ E nada lhe advirá de sua faina/ que ele carregue na mão. 

(trad. Campos, 1991)           

 

          No Qohélet, o diálogo intertextual com o Livro de Jó. O narrador onisciente avisa, 

imperativo. 

 

Nu saí do ventre de minha mãe 

E nu voltarei para lá. 

Iahweh o deu, Iahweh o tirou, 

Bendito seja o nome de Iahweh. (Bíblia de Jerusalém, 2002. P. 

804) 

 

           No texto de Oz, a mãe parece ocupar e representar esse amor divino, o amor de 

Deus pela criatura, que transcende a morte. Aqui, sua voz parece ser a do narrador 

onisciente que avisa, assim como no Qohélet. 

         Entre as montanhas e o abismo, Rico, o filho, encontra a mãe em Maria, a mulher 

que o recolhe em seu ventre. Mulher que o devolve à mãe, por um segundo, em outras 

culturas, outro mundo. A presença da mãe em todas as mulheres é um elemento 

fundamental de O Mesmo Mar. Inicialmente a mãe de Rico; Dita, a namorada que passa 

a cuidar/seduzir o pai, também órfão da mulher, Nádia. Bettine, viúva com quem Albert 

tem uma promessa irrealizável de vida; Maria, mulher misteriosa de terras distantes. Por 

fim, a mãe do escritor, morta precocemente, com a qual ele tenta acertar as contas de 

toda uma vida enlutada, de um luto mal acabado. Sua mulher e filhas, mulheres 

quaisquer, mulheres precisas que percorrem os sonhos e a vida real. À mulher é 
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atribuída uma capacidade quase mágica de seguir com a vida: criando os filhos, achando 

caminhos, alimentando, nutrindo.  O “diálogo” entre a mãe morta e o filho parece um 

eco do que não foi dito. Não é um diálogo, de fato, porque a mãe já morreu, mas 

permanece viva no luto que o rapaz realiza vagando por terras distantes. Em um não-

lugar, lugar da transição ele conversa com a mãe e esta lhe responde. Para Rico, o não 

lugar é o desconhecido, distante. Para a mãe é a eternidade, lugar indefinido. 

            Mais uma vez não há contradição, mas o paradoxo sobre o qual se assenta o 

pensamento judaico tão presente nesse “diálogo” com o Qohélet. Eternidade, presente e 

finitude não se opõem. Constituem uma abertura que a ficção de Oz realiza e expressa, 

num movimento interpretativo de deslocamento em direção ao texto bíblico e retorno à 

narrativa ficcional. Trata-se de um exercício exegético de levar ao limite  a pergunta 

interminável e fundamental do Homem judeu Aquele que transita, que passa, numa 

condição de exílio que, embora coincida com a História do povo judeu, não se restringe 

nem se identifica com essa. O exílio, no sentido figurado, é a pergunta – e a palavra, em 

última instância – que se desdobra em muitas outras de forma quase infinita. A graça – 

no sentido religioso, talvez – não é respondê-la, mas desdobrá-la, respondendo uma 

pergunta com outra.  

 

Doce é a luz para os olhos. A escuridão enxergará dentro do  

coração. A corda 

segue o balde. O cântaro se quebrou na fonte. O humilde colono 

que nunca na vida 

pisou no assentamento dos tolos vai morrer em agosto de câncer 

no pâncreas. 

O policial que gritou lobo lobo e era alarme falso morrerá em  

setembro do  

coração. Seus olhos 

são doces e a luz é doce mas seus olhos não existem mais 

e a luz continua aqui. O assentamento dos tolos foi fechado, e no 

seu lugar 

abriram um shopping center. Os tolos morreram. Diabete. 

Rins. Abençoada é a fonte. Abençoado é o balde. Abençoados 

serão os pobres de 

espírito 

pois eles herdarão o lobo lobo. (Oz, 2001, p. 55) 

 

            No Qohélet: 
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E que doçura a luz! / E como é bom para os olhos ver o sol!  

Antes que se rompa a corda de prata/ e se quebre a copa de   ouro/ 

E se parta o cântaro sobre a fonte/ e a roldana quebrada caia na 

cisterna  

E o pó voltará à terra tal qual era/ E o sopro irá de volta/ a Elohim 

que o deu (trad. Campos, 1991) 

       

         Novamente, os temas da finitude, do tempo e do desamparo deslizam entre a 

tradição religiosa e a vida concreta, num paradoxo em que o imanente e o transitório 

remetem a transcendência e a ele retornam. A fonte, da qual jorra a água; cântaro, balde, 

o trabalho humano cuja finalidade é a aceitação dos limites. Não é a tarefa, em si, que 

encerra qualquer mistério transcendente. É o Homem que na realização diária e humilde 

da tarefa se dá conta da transcendência na imanência e da impossibilidade de 

compreensão dos desígnios divinos. O tom sagrado do texto de Oz é dado pela 

alternância de um narrador onisciente que fala de tempo e lugar indeterminados e um 

outro localizado no tempo e no espaço da história e da política.  

 

(...) Todas 

essas montanhas, você  já as palmilhou uma por uma, 

e já é quase outono, 

tempo de voltar. As montanhas estarão sempre aqui, não a vida. 

Em vez de perambular você poderia ser por exemplo arquiteto:do 

Teu pai, o 

Jeito para equilibrar um balanço, de mim, o talento para o 

bordado (...) 

Descanse, mãe, digo a ela.(...) Tudo se esboroa, 

Se desfaz e volta 

Ao pó 

(...) Uma poeira esquecida, mãe, a poeira do nada, 

invisível, 

imperceptível, a poeira das casas 

esquecidas, que existiram e desmoronaram, dunas de areia 

varridas pelo vento, 

pó voltando ao pó. (Oz, 2001, p. 127) 

 

          

         No trecho acima a mãe, do lugar sagrado e indefinível da eternidade, avisa. Ela é o 

narrador onisciente e a mãe viva na memória do pai e do filho. Como uma voz que ecoa 

e toma a palavra, na primeira pessoa para dialogar com o filho. Os discursos diretos que 

irrompem na narrativa parecem presentificar o próprio fluxo da consciência/memória de 
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Rico. Ele também, vagando num não lugar que é a própria narrativa na sua forma 

flutuante, transitória, móvel. 

        Mãe e filho dialogam, parecem tomar a palavra do narrador com sua anuência, 

como se ele dissesse: conversem, se entendam ou se desentendam, esta é sua segunda 

chance. Mas a mãe já morreu e por isso o escritor convoca o texto sagrado. Para lembrar 

aos personagens e a ele próprio que a escritura é uma segunda chance, um lugar – 

sagrado? – para o diálogo entre os personagens. Entre eles e o narrador, ainda que de 

modo indireto como neste romance. Se a escritura pode ensinar e conter algo de 

sagrado, é disso que Oz parece falar.  

           

Para tudo seu momento/ E tempo para todo evento sob o céu/ 

Tempo de nascer e tempo de morrer/ Tempo de plantar e tempo 

de arrancar a planta/ Tempo de matar e tempo de curar/ tempo de 

destruir e tempo de construir/ Tempo de pranto e tempo de riso/ 

tempo de ânsia e tempo de dança/ Tempo de atirar pedras e tempo 

de retirar pedras/ Tempo de abraçar e tempo de afastar os braços/ 

Tempo de procurar e tempo de perder/ tempo de reter e tempo de 

dissipar/ Tempo de rasgar e tempo de coser/ tempo de calar e 

tempo de falar/ Tempo de amar e tempo de odiar/ tempo de 

guerra e tempo de paz / Que proveito ao fazedor/ no afã do que 

faz?/ Eu vi a tarefa que Elohim deu / aos filhos do homem para 

atarefá-los / O todo ele o fez belo a seu tempo/ Também o eterno-

sempre ao coração lhes deu/ sem que possa o homem devassar a 

obra/ qual ele a fez Elohim/ da cabeceira do começo e até onde 

tem fim. (trad. Campos,1991) 

 

 

          Neste trecho do Qohélet, o pregador lembra ao Homem que o tempo humano é 

finito e por isso ele deve se comprometer com suas ações, aceitando seus limites e se 

responsabilizando por seus atos. A liberdade é claramente limitada pelas contingências, 

o que não isenta o Homem da ação. Esta é um imperativo ético onipresente na obra de 

Oz. 

       A verdade divina ecoa no texto bíblico em que o narrador onisciente – o rei sapiente 

– quase não aparece para dar lugar à palavra. Como se ela prescindisse daquele e 

“falasse” através da beleza do texto, de seu movimento e fluidez. Neste texto sagrado o 

narrador onisciente confunde-se muitas vezes com o sujeito poético em função da 
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poesia do texto e do mistério de seu saber atemporal. Palavra divina/verdade que 

prescinde de narrador. 

            

Mas não deixe mãe, morda, arranhe 

tão dócil e obediente como você, não o deixe, 

tão mau e gelado irromper dentro de você, 

rasgar tua pele e roer teus seios  

(...) mãe não seja tão boazinha, ele vai te devorar 

(...) lute com ele 

minha mãe roída, sufoque a sua garganta não o deixe 

mãe, cordeiro sacrificado grite. (Oz, 2001, pp.140-141) 

 

            Fora do tempo, com a vida suspensa, Rico é o filho a quem a mãe, morta, quer 

trazer de volta à vida, do lugar da autoridade/eternidade que só a morte confere. Como 

se ela, e não o filho, dissesse: Tudo se esboroa, se desfaz... . No fim, resta a vida para 

ser vivida. Imanência na transitoriedade e na transcendência que a palavra e a escuta  

presentificam. O narrador/Rico, filhos meninos abandonados pela mãe
8
, errando pelas 

montanhas ou fugindo para um kibutz, subvertem a palavra sagrada e na beira do 

abismo perguntam: Mãe, por que me abandonaste?  Diante da dor e da raiva pelo que é 

sentido como abandono materno o menino pergunta e questiona a mãe. Rico toma a 

palavra que o narrador, distante, lhe concede. Ele ocupa a cena e “conversa” com a mãe. 

Mais do que isso, implora. O escritor constrói o cenário para os personagens e oferece 

sua escuta. São eles que falam. 

 

Pouco antes da minha morte, um pássaro no ramo da árvore me  

Seduziu. 

Narimi suas plumas tocaram-me e envolveram-me por inteiro 

num útero 

marinho. 

Meu viúvo à noite orvalha seu berço, para onde foi 

a amada de sua alma. Meu órfão adivinha sinais. 

Noiva criança, dos dois tu és a esposa, tua é a minha camisola, 

Teu é o amor dos dois. Minha carne se consumiu. Põe sobre 

mim 

o lacre. (Oz, 2001, p.109) 

 

                                                 
8
 Fânia, a mãe de Amós Oz suicidou-se aos 38 anos, quando o filho tinha doze anos e meio. 
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         Nádia parece aceitar que algo escapa às nossas – melhores – intenções. 

Contingências com as quais não é possível lutar. Apenas – e sabiamente – tentar 

negociar. Como ela parece fazer com o pássaro que canta na sua janela anunciando a 

vida e a morte, ao mesmo tempo. Como a noiva bíblica e autorizando Dita a assumir seu 

lugar, a mãe fala, na primeira pessoa, do amor que, enfim, nada pede e nada espera. 

Como pensava Benjamin, algo de sagrado envolve o narrador, autoridade que advém da 

experiência da morte. Deste “outro” lugar – a “eternidade” não identificada no judaísmo 

-- no qual não cabem as mesmas categorias de tempo e de amor. Para além das 

convenções, do sofrimento e das necessidades terrenas. Antes da palavra, no lugar do 

mandamento, do narrador onisciente que avisa ser esta uma “terra sagrada”. 

            

Eu já te disse mil vezes, Nádia eu te peço que pare de uma vez 

por todas de 

encher a cabeça dele com essas minhocas, ele ainda é pequeno, e 

se assusta à  

toa, pare de enfiar na cabeça dele esses lobos, bruxas, neves, 

fantasmas nos porões, 

anõezinhos na floresta.(...) nós estamos 

aqui em 

Israel para escapar disso tudo, para viver de iogurte, salada e 

omelete, levantar 

a cabeça, transformar as coisas, nos defender quando não tem 

mais jeito, 

expulsar os sofrimentos passados, curar as tragédias dos tempos 

idos, viver os 

dias de verão sob o caramanchão de parreiras no jardim, superar 

aos poucos a 

lembrança de tudo o que passou, e também começar a distinguir 

afinal entre 

joio e trigo, entre o possível e a loucura.(...)  

Veja no que vai dar, pó 

sua culpa. Você encheu a cabeça dele com fadas e brumas, e em 

você mesma 

já nasceram penas (...) já saiu voando rumo ao frio. 

E deixou 

montes de guardanapos e toalhas de mesa bordadas, que não 

servem 

Para nada.(...) (Oz, 2001, p. 290) 

 

           No trecho acima, o narrador é também Albert Danon que discute com sua mulher 

a respeito do menino/narrador, a quem a mãe contava histórias fabulosas do país de sua 
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infância. Como Fânia, a mãe do escritor, apresentada ao leitor no livro De Amor e 

Trevas. Pairando fora do tempo e da realidade, num país particular, “mítico”. Entre 

brumas e florestas. Como personagem de uma fábula, a mocinha e seu dragão.  

 

Avishag 

A noite é fria. Chuvosa. 

As mãos dele são frágeis. 

Ele não é realmente velho 

E eu não estou em seu colo. 

 

Suas mãos são delicadas 

Contidas entre as minhas 

Como fraldas de um bebê 

Nascido para mim de seu filho. 

 

Não é realmente velho. Esbraveja 

Lá fora, as trevas e o mar. 

Respira, açoita, tateia 

Com as ondas a areia da praia. 

  

Como se eu trocasse a fralda do neto 

Minhas mãos prendem as suas. 

Por um momento ele é bebê 

E logo volta a ser pai. (Oz, 2001, p. 297) 

 

No Qohélet: 

 

Melhor menino mísero e com siso/ Que rei senil e sem tino/ o 

qual já não mais sabe iluminar-se/(...) Eu vi toda a gente vivente/ 

que andeja sob o sol/ Com o menino seguinte/ o que vai sentar no 

lugar do primeiro (trad. Campos, 1991) 

 

          Aqui, o narrador parece acertar as contas com sua própria narrativa. Ele 

reencontra em si, o pai, a mãe, sendo ele próprio pai, filho e mãe de si e dos pais nos 

personagens. Tendo podido, enfim, se colocar no lugar do “próximo”, compadecendo-se 

dele. Avishag, o título deste trecho é uma referência explícita a história contada na 

Bíblia em Reis.  

         Os trechos acima parecem falar da alternância – de lugares, da condição de pai e 

filho. A jovem Avishag pode ser Dita, namorada de Rico trazida para animar o pai, 

Albert Danon, cujo filho erra pelas montanhas. E ele mesmo, Albert, entre Bettine, Dita, 

sua mulher morta e suas contas. Os homens Albert, Rico e o narrador se confundem e se 
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fundem no sábio rei bíblico, Salomão. Ele também o pai, o filho, o narrador onisciente. 

O movimento de identificação criativa construído pela alternância dos narradores e sua 

ausência parece ser a forma pela qual o escritor sugere que a escritura oferece e realiza 

uma segunda chance. Numa construção de sentido de que é feita a memória e a própria 

vida.  
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ÉPICO, LÍRICO OU ÓRFICO: O ROMPIMENTO COM OS GÊNEROS FIXOS EM 

INVENÇÃO DE ORFEU DE JORGE DE LIMA. 
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RESUMO: Este texto pretende examinar o possível diálogo de Invenção de Orfeu com os gêneros épico, 

lírico e órfico. Para isso, estudaremos o parentesco do poema de Jorge de Lima com algumas características 

comuns aos gêneros poéticos em questão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Invenção de Orfeu, épico, lírico, órfico. 

 

ABSTRACT: This text aims at examining the dialogue possible of Invenção de Orfeu with the sorts epic, 

lyric and orfic. For this, we will study the kinship of the poem of Jorge de Lima with some common 

characteristics to the poetical sorts in question. 

 

KEYWORDS: Invenção de Orfeu, epic, liric, orfic. 

 

       Um dos pontos relevantes que pode ajudar a iluminar a interpretação de Invenção de 

Orfeu se dá no exame dos gêneros literários nos quais o poeta transita em seu poema. Invenção de 

Orfeu é comumente caracterizado como uma “epopéia moderna”, mas se nos atentarmos à 

classificação dada por Hegel a epopéia, veremos claramente que esta denominação é apenas uma 

tentativa de categorização do poema. É claro que um poema cuja feitura se deu em meados do 

século XX não poderia ser elaborado seguindo a regra clássica das epopeias de Homero ou de 

Virgílio. Nesse sentido, o adjetivo “moderno” talvez seja o elemento que mais traz significado à 

caracterização desse poema. Invenção de Orfeu é um texto poético que faz uma clara mistura entre 

os gêneros épico e lírico. De Acordo com Hegel, a epopeia propriamente dita, representante da obra 

“verdadeiramente poética”,  

representa o espiritual concreto sob uma forma individual, e a epopeia, quando narra 

alguma coisa, tem por objeto uma ação que, por todas as circunstâncias que a acompanham 

e as condições nas quais se realiza, apresenta inumeráveis ramificações pelas quais contacta 

com o mundo total de uma nação ou de uma época. É, portanto o conjunto da concepção do 

mundo e da vida de uma nação que apresentado sob forma objetiva de acontecimentos 

reais, constitui o conteúdo e determina a forma do épico, propriamente dito. Desta 

totalidade fazem parte, por um lado, a consciência religiosa de todas as verdades profundas 

do espírito humano e, por outro lado, a vida concreta, a vida política e doméstica, e até as 

necessidades que a vida exterior comporta e os meios de satisfazer. (HEGEL, 1993, p.572-

3). 

 

Hegel aponta ainda outros elementos constitutivos do gênero: anulação do poeta como 

conseqüência do caráter objetivo da epopéia; a situação mais conveniente à épica é o conflito de 
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guerra; a visão da epopéia é totalizante do nacional; a poesia épica consiste em representar o 

desenvolvimento da ação; a natureza épica não pode ser abstrata; o acontecimento épico só pode se 

concentrar em um indivíduo, etc. (ver HEGEL, Poesia In: Estética, 1993). 

       De acordo com esta caracterização, já podemos observar a dificuldade de se adequar esta 

definição ao poema de Jorge de Lima. Invenção de Orfeu, um poema caracteristicamente moderno, 

mesmo que em alguns momentos possa apresentar algumas semelhanças com tais características 

épicas, tem como principais traços a negação da linearidade e a negação de uma ação e, sobretudo, 

não apresenta sob forma objetiva acontecimentos reais. Deste modo, o poema de Jorge de Lima é 

construído de maneira muito mais complexa do que a forma pela qual Hegel delineia a epopéia. 

Acreditamos que Invenção de Orfeu é construído conforme caracteristicamente é concebida a 

poesia moderna que explora a mistura e o contraste entre os gêneros do que propriamente a tentativa 

de adequar-se a seus tipos. Na verdade, o poema apresenta uma mistura de gêneros e também de 

formas poéticas, em que o lírico está intrinsecamente amalgamado ao épico. E talvez, nesta mistura, 

a presença do lírico possa ser considerada o elemento que dá força ao poema. Hegel caracteriza bem 

a poesia lírica contrapondo-a à épica: 

O conteúdo da poesia lírica não pode ser a reprodução verbal de uma ação objetiva onde 

todo mundo, com toda a riqueza das suas manifestações, se possa refletir ou simbolizar. O 

lirismo restringe-se ao homem individual e, consequentemente, às situações e aos objetos 

particulares. O conteúdo da poesia lírica é, pois, a maneira como a alma com seus juízos 

subjetivos, alegorias e admirações, dores e sensações, toma consciência de si mesma no 

âmago deste conteúdo. Graças a tal caráter de particularidade e individualidade que 

constitui a base da poesia lírica, o conteúdo pode oferecer uma grande variedade e ligar-se a 

todos os assuntos da vida social, mas, sob este aspecto, difere da poesia épica, difere 

essencialmente do conteúdo da poesia épica, sem confusão possível. Enquanto a épica 

apresenta, numa só e mesma obra a totalidade do espírito nacional em suas manifestações 

reais, a poesia lírica foca apenas um lado particular desta totalidade ou, pelo menos, mostra-

se incapaz de explicar e desenvolver a sua mensagem de forma tão completa quanto à da 

poesia épica. (HEGEL, 1993, p.608).  

 

O caso do poema de Jorge de Lima parece se adequar muito mais à caracterização da poesia lírica 

feita por Hegel do que propriamente à sua caracterização como épico
1
.  

        Como já dissemos, Invenção de Orfeu apresenta tanto traços do gênero épico quanto do 

lírico; conjugando estes elementos o poema ganha um outro tipo de dimensão, faz-se mais 

complexo e penetrante, e o poeta pode cantar suas dores individuais e coletivas abarcando um 

                                                           
1
 De acordo com Huizinga o gênero lírico é o que permanece mais próximo da esfera lúdica da qual deriva todos os 

outros gêneros (o épico e o dramático). No sentido amplo do termo, “na escala da linguagem poética, a expressão lírica 

é a mais distante da lógica e a mais próxima da música e da dança. É a linguagem da contemplação mística, dos 

oráculos e da magia. É nela que o poeta experimenta mais intensamente a sensação de ser inspirado de fora, é nela que 

se encontra mais próximo da suprema sabedoria, mas também da demência. O abandono total da razão e da lógica é 

característico da linguagem dos sacerdotes e dos oráculos entre os povos primitivos, chegando muitas vezes a ser uma 

algaraviada incompreensível. (...) Mas não é só o poeta lírico moderno que precisa dela; todo o gênero forçosamente 

precisa dela; todo o gênero forçosamente precisa não estar submetido às limitações do intelecto. Um dos traços 

fundamentais da imaginação lírica é a tendência ao exagero. (HUIZINGA, 2005, p.158). 
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infinito de possíveis representações, tanto sociais quanto individuais, formais ou temáticas. Afinal, 

como já apontou Staiger no seu estudo sobre os gêneros poéticos, não existe uma obra puramente 

lírica, épica ou dramática. Para o crítico, “qualquer obra autêntica participa em diferentes graus e 

modos dos três gêneros literários,” e é na particularização de cada obra (como cada uma faz a 

mescla dos gêneros) que se poderá “explicar a grande multiplicidade de tipos já realizados 

historicamente.” (STAIGER, 1975, p.15). 

        Desse modo, vamos encontrar em Invenção de Orfeu princípios integrantes tanto do 

lírico como do épico. Vemos unidos no poema, por exemplo, poemas de tamanho pequeno, os quais 

apresentam unidade de significação neles mesmos (sua significação pode ser encontrada fora da 

totalidade do poema), e poemas extensos e metrificados (uma constância do espírito do escritor, 

numa espécie de simetria característica essencial da épica). Em outros momentos, vemos o 

abandono do poeta na inspiração; uma espécie de reconquista do perdido pelo encantamento da 

inspiração, assim a unidade do poema não é encontrada através do seu conteúdo lógico, mas sim em 

seu clima lírico. De modo dessemelhante há também no poema o pensamento meditado, que pode 

ser situado num momento histórico determinado; não há distância entre o poeta e aquilo que ele 

fala, do mesmo modo que há momentos que o poeta apenas descreve alguma coisa.  

        Alguns críticos já se arriscaram na tentativa de classificar o poema de Jorge de Lima na 

perspectiva de ampliar sua significação. Cavalcanti Proença o caracteriza como uma “epopeia 

subjetiva” (PROENÇA, 1974, p.424). Para Alfredo Bosi, “Jorge de Lima se propôs a aproveitar 

sugestões camonianas em um projeto amplo, ambicioso, arriscado: o projeto épico. Invenção de 

Orfeu é um poema que não quer perder essa dimensão extremamente difícil de ser recuperada hoje: 

a dimensão da epopéia.” (BOSI, 1978, p.152 – grifos do autor). Mas, de acordo com o crítico, a 

construção de uma epopéia em meados do século XX seria impossível. Um mundo dilacerado que 

presenciou a Segunda Guerra, o Nazismo, a Bomba Atômica, a Guerra Fria, etc. não apresenta 

nenhuma das características que a epopeia exige para sua construção:  

a coerência de uma história popular que desemboque em ações coletivas, em uma 

conquista, um descobrimento que tenha no seu nervo a figura coesa de um herói, símbolo 

daquela comunidade, que traga em si a força de uma mitologia, de uma religião, ou, pelo 

menos, de uma ideologia, seja ela colonizadora ou salvacionista, como a dos navegadores 

portugueses e espanhóis do séc. XV. (BOSI, 1978, p.153). 

 

Nesse sentido, o crítico aponta que a saída encontrada pelo poeta para construção de sua epopeia foi 

a mística. 

Ele (o poeta) quer fixar uma visão febril de todo esse universo arrebentado e, ao mesmo 

tempo, discernir um sentido vital, a presença de uma força misteriosa e inextinguível que 

sustenta o universo e faz que a existência não pereça antes rebrote eternamente, apesar de 
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nonsense da história: essa presença, que é tudo na poesia de Jorge de Lima, é dada, é 

gratuita, por isso, chama-se Graça.
2
 (BOSI, 1978, p.153 – grifos do autor). 

 

        Para Massaud Moisés, Invenção de Orfeu é um poema épico, mas não no sentido 

clássico do termo: 

trata-se de poema épico tomado como superior ideação poética, centrada no “nós”, 

resultante dum projeto de abarcar toda complexidade cósmica numa unidade fundamental, 

num sistema, unidade na diversidade, integração harmônica de contrários e das antinomias 

da realidade; em suma, uma visão total do mundo, nas palavras de Hegel. (MOISÉS, 1989, 

pp.142-3). 

  

        Na perspectiva de Gilberto de Mendonça Teles, Invenção de Orfeu se caracteriza pela 

união do lírico com o épico; desse modo, o poema de Jorge de Lima é qualificado pela mistura dos 

dois gêneros denominando-o como épico-lírico. De acordo com o crítico, seguindo a tradição épica 

brasileira, o poeta mescla os gêneros como fizeram Sousândrade e Cassiano Ricardo. 

Assim, em Invenção de Orfeu, o leitor não sabe até onde vai o épico ou de onde vem o 

lírico, pois o que se vai contar agora é que se trata de um texto poético, onde se cruzam 

reminiscências da epopéia e da lírica de Camões, como também a de outros poetas 

“assinalados”. O que se tem, portanto, é uma dupla linguagem: a do poema e da poesia, ou 

seja, um novo discurso poético, como o seu enunciado – o texto incrustado no contexto 

retórico brasileiro; e o seu processo de enunciação – a linguagem se mostrando 

poeticamente no seu momento de criação, (...) É já o domínio da poesia pura, do inefável, 

do encantatório, em que a objetividade do poema épico se dilui, se metamorfoseia na magia 

mística de uma música e de uma significação que transcende o próprio conhecimento, para 

se tornar um conhecimento maior, superior, capaz de evocar no leitor profundas misteriosas 

vibrações estéticas. (TELES, 1988, p.131). 

 

        Mário Faustino caracteriza Invenção de Orfeu apenas pelo seu sentido órfico, 

conseqüência de seu caráter exemplarmente inventivo e distante de qualquer regra que o enquadre a 

algum gênero específico. Para ele, 

A Invenção é subjetiva demais. Dirige-se tanto ao passado do próprio Jorge quanto ao 

presente e ao futuro, quanto à criação da ilha. O herói da invenção é Orfeu, é o Poeta, é 

Jorge. Onde está, nisso, o épico? Quando se diz épica a Invenção, está-se confundindo 

quantidade com qualidade. Mas os poemas órficos, não-épicos, são igualmente vastos, em 

qualquer sentido. Eis, assim, nossa posição: a Invenção de Orfeu tem a medida do epos, 

mas não é épica: é órfica. (FAUSTINO, 1977, p.240 – grifos do autor). 

 

        O próprio Jorge de Lima apresenta sua intenção ao construir Invenção de Orfeu como 

sendo a de modernizar a epopéia. 

Eu pretendi com este livro, que é um poema só, único, dividido em 10 cantos, fazer a 

modernização da epopéia. Uma epopéia moderna não teria mais um conteúdo novelesco – 

                                                           
2
 O próprio Jorge de Lima aponta para esta relação entre poesia e Graça: “A poesia como a santidade precisa então de 

heroísmo para não ligar ao tempo, para acima da época, acima das modas, acima do mundo muito pequeno. É por isso 

que a poesia é um dom de Deus, é um dom da Graça. Nós somos poetas porque Deus nos elegeu para isso. S. Francisco 

de Assis é santo porque Deus concedeu-lhe essa graça.” (LIMA, 1935, p.222). Croce também aponta a relação entre a 

poesia (em toda sua inspiração reveladora) e literatura (no seu sentido mais prosaico): “Seria o caso de considerar a 

relação entre poesia e literatura sob um outro aspecto: a relativa raridade da verdadeira poesia, que nasce apenas de um 

‘estado de graça’, e a relativa abundância da literatura, que é socorrida por atitudes mais comuns e que é de uso mais 

comum.” (CROCE, 1967, p.74).  
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não dependeria mais de uma história geográfica, nem dos modelos clássicos da epopéia. 

Verifiquei, depois da obra pronta e escrita, que quase inconscientemente, devido à minha 

entrega completa ao poema, que não só o Tempo como o Espaço estavam ausentes deste 

meu longo poema e que eu tinha assentado as suas fundações nas tradições gratas a uma 

epopéia brasileira, principalmente, as tradições remotamente lusas e camonianas. (LIMA, 

1958, p.94 – grifos do autor). 

 

        O depoimento de Jorge de Lima nos revela claramente o tipo de projeto poético que ele 

empreende em Invenção de Orfeu. O seu principal modelo é Os Lusíadas, de Camões (como o foi 

também para as tentativas épicas da época colonial). Nesse sentido, o épico de Camões forneceu a 

Invenção de Orfeu o seu ideal do poema nacional, assim como o seu modelo arquetípico de 

realização literária,
3
 mas, é claro, com as reformulações necessárias a seu tempo. Jorge de Lima faz 

a glosa deste modelo clássico pontuando traços modernos, tais como: o caráter imaginativo, a 

ausência de tempo e espaço tradicionais. Soma-se a esta intenção de Jorge de Lima o seu desejo de 

criar “uma nova forma de expressão da Poesia no Brasil.” (LIMA, 1958, p.95). O poeta está em 

busca “de uma nova linguagem poética” para expressar “o que há no subconsciente do brasileiro, 

atualmente: uma mensagem social, uma mensagem humana e, sobretudo, uma grande mensagem 

cristã.”. (LIMA, 1958, p.95). 

         De acordo com o poeta, Invenção de Orfeu foi elaborado em dois anos de trabalho, sem 

uma meta predeterminada e sem uma intenção clara no que diz respeito à elaboração de sua 

escritura: “Foi feito como criação onírica. Aos críticos cabe explica-lo ao público.” (LIMA, 1958, 

p.95). Portanto, foge até mesmo ao poeta uma definição precisa da organização e explicação de seu 

poema. Mas, para ele, o poema deve expressar a condição do homem moderno e de seu tempo: “O 

herói desta pretendida epopeia é, em verdade, o poeta em frente ao drama apocalíptico que vive o 

mundo de hoje, com os seus terrores, as suas ameaças de destruição, os seus vícios, as suas 

desgraças.” (LIMA, 1958, p.95). No entanto, o seu poema tem em seu caráter final uma mensagem 

de luta e de esperança para o homem que vive neste mundo conturbado, pois ele é um “livro de 

                                                           
3
 Uma possível explicação para a utilização do épico no mundo moderno por Jorge de Lima, um gênero morto, pode ser 

pensada no sentido de que o autor quis dar a seu poema uma forma poética compatível com sua temática elevada, a 

reconquista do paraíso perdido. Nesse sentido, Huizinga apresenta a idéia de que a poesia sempre antecede a prosa para 

a expressão de coisas solenes. Se substituirmos a palavra poesia pela palavra épica temos possivelmente uma explicação 

da utilização desse gênero por Jorge de Lima. “Toda civilização só muito lentamente vai abandonando a forma poética 

como principal método de expressão das coisas importantes para a vida da comunidade social. A poesia sempre 

antecede a prosa; para a expressão de coisas solenes ou sagradas, a poesia é o único veículo adequado. Não são apenas 

os hinos e os provérbios que são postos em versos, são também extensos tratados como por exemplo os sutras e os 

sastras da Índia antiga, ou os primeiros produtos da filosofia grega. Empédocles encerra todo o seu saber em um 

poema, e ainda Lucrécio continua utilizando a mesma forma. Talvez, seja em parte, a preferência pelos versos tenha 

sido determinada por considerações utilitárias: uma sociedade sem livros acha mais fácil memorizar seus textos desta 

maneira. Mas existe uma razão mais profunda, a saber que a própria vida da sociedade arcaica possui como que uma 

estrutura métrica e estrófica. A poesia continua ainda hoje sendo as coisas mais ‘elevadas’(...) creio que aqui estamos 

perante algo que não é apenas uma ornamentação deliberada, mas sobretudo a circunstância a formulação da lei 

pertencer ainda àquela exaltada esfera do espírito em que a forma poética é o modo natural de expressão.” (HUIZINGA, 

2005, p.142).  
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combate, um livro de esperança: o último cântico intitula-se mesmo ‘Missão e promissão.’”. 

(LIMA, 1958, p.95). O poema se vincula também a condição moderna do homem e da poesia a um 

dos maiores dramas do cristianismo, a Queda: “é esse grande drama que atravessa o poema de ponta 

a ponta.” (LIMA, 1958, p.95). Pois, para o poeta, é a Queda que traz a existência do tempo 

histórico, a busca da felicidade e da imortalidade, etc.: “Nós perdemos com a queda os atributos 

angélicos da ubiqüidade, da imortalidade e à custa de suor e de lágrimas, sofrendo e chorando, 

procuramos reconquistar, em vão, esses atributos perdidos, com a televisão, o rádio; procuramos 

reconquistar as nossas asas que perdemos, a nossa visão ubíqua e a imortalidade pelos poemas sem 

tempo e sem espaço que possamos construir.” (LIMA, 1958, pp.95-96). Nos trechos citados acima, 

podemos perceber bem a importância que o poeta confere à poesia no sentido de salvar e imortalizar 

o homem, o seu caráter utópico de, “em vão”, tentar recuperar a ubiqüidade e a imortalidade, assim 

como marca a atemporalidade e a inespacialidade do poema somadas à visão de esperança como 

sua mensagem final. 

        É importante também considerar o fato de que Invenção de Orfeu é um poema que 

dialoga com a tradição poética moderna do poema longo, como a praticou T. S. Eliot, Ezra Pound
4
, 

Neruda, entre outros. Mas o que é um poema longo? Octavio Paz se fez esta pergunta e considerou 

que este não pode ser concebido somente pelo seu tamanho, pela quantidade de versos e pela 

demora da leitura. O crítico apresenta uma provável caracterização dessa modalidade poética 

estabelecendo possíveis pontos de convergência e divergência entre o poema curto e o poema 

longo: 

A poesia é regida pelo duplo princípio da variedade dentro da unidade. No poema curto, a 

variedade é sacrificada à custa da unidade; no poema grande, a variedade atinge sua 

plenitude sem romper a unidade. Assim, no poema grande encontramos não só extensão, 

que é uma medida mutável, mas também máxima variedade na unidade. No poema longo 

aparece, além disso, outra dupla exigência, que tem estreita relação com o princípio de 

variedade dentro da unidade: a surpresa e a recorrência. Em todos os poemas a recorrência 

é um princípio cardeal. O metro e seus acentos, a rima, os epítetos em Homero e outros 

poetas, as frases e incidentes que se repetem como motivos e temas musicais são como 

signos ou marcas que enfatizam a continuidade. No outro extremo estão as rupturas, as 

mudanças, as invenções e, no fim, o inesperado: o campo da surpresa. O que chamamos de 

desenvolvimento nada mais é de que a aliança entre surpresa e recorrência, invenção e 

repetição, ruptura e continuidade. (PAZ, 1993, pp. 12-13). 

 

 Ao apresentar esta possível caracterização do poema longo e associando-a ao poema de Jorge de 

Lima não queremos apresentar uma definição estática e definitiva do gênero em que se enquadraria 

                                                           
4
 É interessante notar um ponto de contato importante entre estes autores e Invenção de Orfeu. De acordo com Octavio 

Paz, “diante da crise moderna, ambos os poetas volvem os olhos para o passado e atualizam a história: todas as épocas 

são esta época. Mas Eliot deseja efetivamente regressar, e reinstalar a Cristo [numa passagem anterior diz o poeta-

crítico: Seu tema (de “A terra desolada”) não é simplesmente a descrição do gelado mundo moderno, mas a nostalgia de 

uma ordem universal cujo modelo é a ordem cristã de Roma. (p.19)], Pound serve-se do passado como outra forma de 

futuro. Perdido o centro do seu mundo, lança-se a todas as aventuras.”. (PAZ, 1972, p.21). 
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Invenção de Orfeu
5
. Esta definição, acreditamos, apresenta algumas características do poema e nos 

ajuda a entender melhor o seu caráter múltiplo.  

       José Paulo Paes refletindo sobre este “gênero” da poesia moderna o aproxima de 

Invenção de Orfeu. Para o poeta-crítico, apesar da negação da poeticidade do poema longo dada por 

Poe em sua “Filosofia da composição” – que conferiu esta qualidade apenas ao poema curto, aquele 

que pode ser lido numa única assentada, pois o efeito total, para ser válido, não pode ser 

fragmentado e adiado, – os poetas modernos não deixaram de dedicar-se ao cultivo do poema 

longo.  

A unidade estrutural desses modernos tentames épicos [Kazantzákis da Odisséia, Pound 

dos Cantos, Willian Carlos Williams em Patrson] lhes é garantida ora por um fio narrativo, 

ora por alguma homogeneidade de dicção. Já isso não acontece em Invenção de Orfeu cujos 

dez cantos não desenvolvem nenhum tipo de argumento: a ocasional reiteração de motivos-

chave, como o da busca da Ilha mítica ou da progressiva e emblemática fundação do poeta 

pelo seu próprio cantar metalingüístico, não chega nem de longe a dar um mínimo 

esqueleto de sustentação à mole verbal de mais de nove mil versos. Tampouco há qualquer 

homogeneidade de dicção: verso branco e verso rimado se alternam discricionariamente; 

discricionariamente se misturam variados tipos de estrofação. E como já acontecia em Livro 

de Sonetos, o discurso poético parece estar governado menos por uma vontade 

composicional do que pelas instigações dos nexos rimáticos ou do jogo de palavra puxa 

palavra, metáfora puxa metáfora, alusão puxa alusão, quando não o é pelo comprazimento 

(já assinalado por Ledo Ivo) em enumerações mais ou menos caóticas. Mesmo o leitor mais 

atento deixará de experimentar a sensação de estar bracejando num magma verbal onde 

inexistem pontos de apoio. (PAES, 1997, p.112-113). 

  

        Essas disposições intelectuais estão expressas no próprio poema, estância XXIII do 

Canto Primeiro: 

Para unidade deste poema, 

ele vai durante a febre, 

ele se mescla e se amealha, 

e por vezes se devassa. 

Não lhes peça nenhum lema 

que sua mágoa é engolida, 

e a vida vai desconexa, 

complemento o que é teoria, 

andaime saibro, argamassa, 

façanha heróica, imprudências, 

covardias, sim, que as tive, 

tive-as, terei, terei tido, 

                                                           
5
 Afinal, há muito tempo, a partir do Romantismo, a teoria dos gêneros compartimentados das antigas retóricas já foi 

derrubada. E, principalmente, tratando-se do século XX em que se consagrou a mistura dos gêneros de forma 

consumada como demonstram as obras de Joyce, Kafka, Beckett, etc., a relativização dos gêneros deixou de ser 

essencial. E se concordarmos com Croce de que o que dá coerência a arte é o sentimento, o rompimento com a idéia de 

gênero se consuma perfeitamente: “Essas experiências e essas apreciações críticas podem resumir-se teoricamente na 

fórmula de que o que dá coerência e unidade à intuição é o sentimento: a intuição é verdadeiramente intuição porque 

representa um sentimento, e só dele e sobre ele pode surgir. Não a idéia, mas o sentimento é que confere à arte a aérea 

leveza do símbolo: uma aspiração fechada no círculo de uma representação, eis a arte; e nela a aspiração está somente 

pela representação e a representação só pela aspiração. Épica e lírica, ou drama e lírica, são divisões didáticas do 

indivisível: a arte é sempre lírica ou, se quisermos, épica e dramática do sentimento. O que admiramos nas autênticas 

obras de arte é a perfeita forma fantástica que nelas assume um estado de alma: a isso chamamos vida, unidade, coesão, 

plenitude da obra de arte.”.  (CROCE, 1997, p.50).  
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palavras quase poluídas, 

e uns sobroços e uns regressos, 

e coisas como lembranças 

ou como aléns ou aquéns, 

o pai me sucedeu 

nas guerras me queimaram, 

os sonhos entre as insônias, 

infâncias em pleno escuro, 

viagens de cima a abaixo 

unindo as coisas, reunindo 

aliás metamorfoseando-as, 

seus sovacos, suas testas 

seus horizontes, seus suores, 

mas eis purezas senhores. (O.C., 1958, p.644) 

 

Vemos o poeta numa “enumeração caótica”, romper com a lógica do consciente e do discurso 

linear, procurando através da livre associação entre o inconsciente e a memória do passado 

autobiográfico, cultural e imaginário construir seu poema. Dessa forma, sua intenção é romper com 

o discurso consciente – associado também à forma clássica
6
 –, no sentido de estreitar sua relação 

com o processo onírico utilizado na elaboração de seu poema. 

        Invenção de Orfeu insurge, com seus 8816 versos – maior que Os Lusíadas, mas com os 

mesmos dez cantos – contra a negativa de Poe ao poema longo na modernidade. O poema limiano é 

gerado em estado de febre e de sonho conjugando um amontoado de temas e situações, tais como as 

misturas entre passado presente e futuro; imaginação e história; infância e mundo adulto, com o 

objetivo de reencontrar a ordem do tempo original. 

        Dessa maneira, Invenção de Orfeu se associa a tradição da modernidade, conforme se 

insinua no Canto Segundo, estância XVI: 

Os modernos poemas insensatos 

contêm esqualos cegos, frutos cheios 

e os nascimentos, sempre os nascimentos. 

(Ouve a canção sem voz! Ouve a canção!) 

Aparecido sou, de túneis acres, 

de ascensores que vão, de descensores, 

de que grito de lava despenhada? 

A vontade de pranto mais que lusa. 

(Ouve a canção sem voz! Ouve a canção!) 

Veleiros não há mais nos horizontes, 

e descendo e subindo sob o solo. 

                                                           
6
 É interessante aproximar o poema de Jorge de Lima à estética simbolista (no sentido de que o poeta vê neste tipo de 

expressão poética um meio de conhecimento paralelo e/ou superior ao conhecimento racional), tão cara ao poeta. De 

acordo com Octavio Paz, “A poesia simbolista introduziu outra mudança, esta sim radical: aplicou ao poema extenso a 

estética do poema breve. O poema simbolista dispensa explicações; nem conta nem diz: sugere. Seu canto faz fronteira 

com o silêncio. Um dos elementos, quer dizer, a natureza linear da composição: um episódio sucedia ao outro e cada um 

estava ligado ao anterior e ao seguinte. Não havia interrupção nem ruptura. O poeta simbolista rompe com a 

continuidade: acredita no valor da pausa e do espaço em branco. Um poema simbolista é um arquipélago de fragmentos. 

O desenvolvimento se atomiza. Diferentemente do poema romântico, os fragmentos não estão unidos por uma cadeia 

verbal e sim por silêncios, afinidades, cores. A sucessão não é explícita e sim tácita. Por último, no poema simbolista 

abundam as metáforas e os símbolos enquanto se omitem as direções e a narração. Encontro entre o extenso e o intenso: 

o poema longo se torna uma sucessão de momentos intensos.”. (PAZ, 1993, pp.28-29).  
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(Ouve a canção sem voz, ouve a canção!) 

Ó beleza dos mares interiores 

não sujados de nautas e sereias. 

Ó fantasmas com os cânticos dos galos 

persistentes, tangíveis apesar 

do silêncio das vozes que lhes falam. (O.C., 1958, p.694) 

        A associação do poema de Jorge de Lima a estes poemas da modernidade se dá a partir 

de algumas características comuns. Os “modernos poemas” são: “insensatos” porque não se 

enquadram à poética clássica e aos padrões do “bom poetar”; canta o interior e não as aventuras 

heróicas (“Ó beleza dos mares interiores”) e também se revela pela própria figura do poeta, que não 

é ouvido e não tem voz, mas deseja ser escutado “(Ouve a canção sem voz! Ouve a canção!)”. 

        Um poema longo, como Invenção de Orfeu, primeiramente chama a atenção pelo modo 

como é organizado todo o material que vai desde a multiplicidade de vozes e os diferentes tempos à 

amplitude vocabular e as variadas referências intertextuais. Estas são algumas das inúmeras 

questões que se apresentam no poema. Soma-se a isto o tamanho do texto (o número de versos) e a 

dimensão grandiosa do que o poema pretende representar, assim como a complexa organização de 

seus vários recursos.  

        A multiplicidade de componentes formais ou de conteúdo constituintes do poema atesta 

o seu caráter fragmentário. Os dez Cantos são compostos por uma série de poemas curtos que 

podem sobreviver por eles mesmos, separados de seu conjunto, característica que aponta para a 

dificuldade de se encontrar em Invenção de Orfeu uma unidade claramente visível. Apenas os 

Cantos Oitavo, (“Biografia”), e o Nono, (“Permanência de Inês”) são elaborados como um poema 

único. Este fato pode indicar que ambos os cantos foram feitos preponderantemente por um ímpeto 

de criação, por meio da inspiração fluente, como sugere o seu próprio caráter unitário e seu ritmo 

intenso. Este aspecto diz respeito mais precisamente ao Canto Oitavo que se diferencia do Canto 

Nono por seu tamanho (o que parece representar uma tentativa do poeta de concentrar nele toda sua 

experiência poética), sendo o maior Canto do poema, enquanto que o Nono é o menor: são apenas 

dezoito estrofes que ordenadamente transpõem o esquema estrófico e métrico de Os Lusíadas, de 

Camões
7
. Sérgio Buarque também aponta esta característica do poema ao nos dizer que seria 

provável que as “expressões líricas” espalhadas em Invenção de Orfeu obteriam um grande ganho 

ao se libertarem “do enorme arcabouço”, onde se viram “arbitrariamente” colocadas. Para o crítico, 

o poema limiano é salvo pelo “admirável timbre lírico”, sobretudo dos sonetos: “Tão puro em 

                                                           
7
 É interessante observar, como notou Alfredo Bosi, que a escolha do episódio de Inês de Castro transposto de forma 

retrabalhada em Invenção de Orfeu por Jorge de Lima se refere a uma passagem rigorosamente não épica do poema de 

Camões; nesse sentido “é o passo que mais fala a nós, contemporâneos; passo em que o lírico da figura amorosa de Inês 

e o dramático, senão trágico, do conflito, do impasse e do sacrifício da mulher sobrepujam o canto heróico, a tuba 

canora e beliciosa dos feitos do Gama e dos outros barões assinalados.” (BOSI, 1978, p.152). 
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verdade, é este timbre, que consegue resistir incólume aos mais pretensiosos artifícios. Nele está, 

sem dúvida, a melhor contribuição deste poeta. E tenho certeza de que, por ele, muitos pecados lhe 

são finalmente perdoados.” (HOLANDA, 1996, pp.570-71). É importante também notar que o 

caráter fragmentário de Invenção de Orfeu, composto por uma variação métrica incrível (oitavas 

clássicas, tercetos, quadras, sextilhas, sonetos, etc.), revela que a feitura do poema não se realizou 

apenas por meio do jorro da inspiração solta e descompromissada, mas sim através do trabalho 

poético pensado e estruturado pelo labor artesanal do artista, que pretende compor sua obra 

considerando também a criação consciente. Como já apontou Alfredo Bosi, isso também mostra que 

o poeta é “um mestre da linguagem, o último com que conta a poesia contemporânea em língua 

portuguesa.” (BOSI, 1994, p.456).         Não é fácil perceber a ordenação do poema, uma imensa 

massa de linguagem, de imagens e de idéias que não está submetida a uma lógica de conceitos, mas 

a uma “lógica da imaginação” (ELIOT). Toda essa multiplicidade também guarda uma unidade, 

mais ou menos misteriosa, mesmo que seja a unidade do fragmento, do recomeço, do fluxo, que 

também têm sua retórica específica. É isso que Invenção de Orfeu parece nos oferecer, um projeto 

poético que contrapõe a falta de seqüência narrativa à de unidade compositiva, a estrutura 

preconcebida à inspiração poética, a ausência de sentido à busca pela totalidade. O que é informe da 

perspectiva do enquadramento épico pode não ser do ponto de vista do lírico ou épico-lírico. O fato 

de que o poema não está preso a nenhuma regra composicional não significa que ele não a tenha, 

mesmo que seja a do jorro verbal. Mas Invenção de Orfeu vai além dessa perspectiva, como marca 

a presença da “vontade autoral” do poeta, que se expressa na forma do livro e no uso do poema 

longo, dividido e organizado. A enumeração, por exemplo (ou o “recomeço constante”), tem uma 

tradição inclusive bíblica, um sentido de composição e um efeito estético. O estilo de incessante 

reformulação do “motivo” (como se diz igualmente na música) pode também ser visto como um 

modo formal de realizar a “Mesma viagem/presa e fluente” (Canto VII, estância I).  

        Invenção de Orfeu apresenta-se como um texto poético que está sempre em tensão e que 

sugere variadas leituras. Como já é corrente na fortuna crítica do poema, é inútil procurar um 

princípio no poema para assim seguir seu desenvolvimento. João Gaspar Simões fornece uma 

possibilidade de entrada no poema por meio mesmo de sua fragmentação: “quando no Canto 

Quarto, fala de uma ‘opaca voando’, ave esta que pode simbolizar o próprio poema ‘indecisa/ave 

com suas penas, tudo em ouro’ – ‘dissonância amarga e doce’, ‘vale procurado mas fugace’ – 

‘angústia transportada para a face/como vôo recomeçado de seu tema’. Cada verso, cada estrofe, 

cada imagem, cada metáfora, cada canto – é um vôo recomeçado” (SIMÕES, 1958, p.109). Talvez 

seja mesmo por essa condição intrínseca do poema (um recomeço constante e/ou o eterno retorno) 
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que o leitor tem a sensação de uma excessiva repetição. É o que parece ocorrer também em toda a 

sua poética, como já apontou Gilberto de Mendonça Telles, onde há uma espécie de movimento 

dialético no interior de cada uma de suas fases, no sentido de que cada uma delas afirma e nega suas 

proposições poéticas ao mesmo tempo. O crítico aponta que na poética de Jorge de Lima “existe 

sempre a consciência de uma unidade estética, embora repetida e fragmentada, a que se filia a obra 

do poeta. A consciência de uma tradição retomada e enriquecida por uma nova maneira de 

organizá-la, por força de uma personalidade diferente que a retoma, modifica e a apresenta como 

nova e nunca vista.” (TELLES, 1988, p.112). Quando o poeta inicia uma concepção estética em 

uma fase no final dela mesma, ele já a deixa de lado para assumir outra que iniciará a sua fase 

posterior e, que também será negada posteriormente para assumir uma outra nova. Desse modo, o 

poeta trabalharia sempre a mesma obra, pois estaria sempre “escavando” um “fundo comum”. 

        O poema grande por si só oferece uma dificuldade de organização, já que seu material 

possibilitaria uma difusão maior de temas (geral, metafórico ou histórico), de episódios, métricas, 

metáforas, etc.. Desse modo, sua elaboração e rigor seriam maior, seus defeitos mais aparentes. 

Invenção de Orfeu desconstrói a tradição épica no intuito de renová-la, de atualizá-la, seja no que se 

refere à sua própria temática e/ou variação métrica, rompendo com a concepção clássica do herói, 

seja através de sua construção onírica que problematiza ainda mais a construção do poema e seu 

próprio entendimento. Murilo Mendes constatou esta condição em sua primeira leitura:  

o grande texto – duplamente grande – deixou-me surpreso. Não era fácil manejar um livro 

tão extenso, datilografado em leves folhas de papel, um verdadeiro labirinto de tempos, 

faturas, imagens e tendências, uma espécie de poema cíclico, poema-rio carregando temas e 

formas díspares em sua densa correnteza. Eu queria surpreender o núcleo do livro, sua 

profunda razão de ser, queria habituar-me à sua temática, sondar sua unidade, ligá-lo ao 

resto da inumerável obra em prosa ou verso – de Jorge, descobrir o encadeamento de um 

capítulo a outro, ou então os motivos que informam as páginas autônomas.  (MENDES, 

1958, p.121).  

 

Essas motivações iniciais o levou a constatar que o trabalho de exegese do poema teria “que ser 

feito, através dos anos, por equipes de críticos que abordem com amor, ciência e intuição, e não 

apenas com o frio aparelhamento analítico.” (MENDES, 1958, p.128). Portanto, o ideal para o seu 

entendimento seria lê-lo sucessivas vezes, para ir aos poucos percebendo a sua composição. Nesse 

sentido, Invenção de Orfeu apresenta a noção de quantidade e extensão organizados de modo 

não linear, sendo o paradigma para o projeto épico de Jorge de Lima. Conseqüentemente, o poema 

pode apresentar alguns desníveis já que o poeta mesmo não se preocupou em construí-lo através de 

uma estrutura predeterminada, condição básica para a construção de um épos, considerando sua 

amplitude e organização, seja no que diz respeito à sua articulação formal ou temática. O poeta cria 

seu poema mais intensamente por meio da metáfora mítica, da intertextualidade e do rompimento 
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com o tempo e o espaço. Por conseqüência, rompe-se com o ideal clássico da epopéia, o que 

também acarreta “desníveis” no poema, por causa mesmo da desarticulação de seus elementos 

estruturais. Talvez seja essa característica do “épico” limiano que aponta para a sua possível falha, 

pois traz a ele uma excessiva proliferação de imagens aproximando-o mesmo da estética 

surrealista. Nesse sentido, é bom apontar que nenhum poeta está livre de defeitos em suas obras, o 

que importa é saber se, apesar de seus defeitos e se seus defeitos mesmos, eles representam um 

ganho ou evolução para sua palavra poética, ou para a poética em si. É o que parece ocorrer com 

Jorge de Lima. J. G. Simões observa, em introdução a Invenção de Orfeu, que “Não é fácil 

apreender claramente a direção que obedece [o poema]. Há muito de inconsciente e de 

premonitório, de automático e de despremeditado na Invenção de Orfeu (...)” (SIMÕES, 1958, 

p.20). Sebastião Uchoa Leite afirma que a concepção poética de Invenção de Orfeu está de acordo 

com a sua poética em geral, em que se nota uma “unidade interna” que transcende a sua variedade 

temática. Nesse sentido, o crítico aponta que  

até mesmo do ponto de vista estilístico, do ponto de vista da utilização da linguagem, pode-

se pesquisar essa variedade, a linguagem bíblica da fase cristã e a excessiva oficina barroca 

da Invenção de Orfeu (livro na verdade só parcialmente legível) há evidentes pontos de 

contato, entre as quais uma certa incontinência verbal. O universo do poeta é uno: sua geral 

simpatia para com o destino humano percorre o plano da condição social e o plano da 

salvação eterna, e o plano da interpretação cósmica. As formas barrocas do livro final a 

tentativa de resgatar o homem pela linguagem poética. (LEITE, 1966, p.48).  

  

        Portanto, rompe-se em Invenção de Orfeu uma seqüência narrativa (no intuito mesmo 

de desfazer essa estruturação narrativa clássica – como escreveu Jorge de Lima, “nem tudo é épico 

e oitava-rima.”) em intensos lances líricos o poeta aspira, através do épico-redimensionado, 

conjugar a expressão do poema curto com a abrangência do poema longo, concentrando em seu 

poema o fragmentário, o excesso de imagens, o metalinguísmo, o onírico, a memória, etc.. 

Pautando-se numa espécie de tensão entre extensão e concentração, desdobramento e intensidade, 

improvisação e articulação, Jorge de Lima quebra a linearidade do poema e contraria a forma 

tradicional do enquadramento épico. 

       Esta situação nos remete a outro dado que nos chama a atenção na obra de Jorge de 

Lima: a presença tanto do estilo “elevado” quanto do “baixo”. Se em Invenção de Orfeu estão em 

atuação dimensões simbólicas ou míticas, ao abarcar múltiplos planos humanos e naturais, a 

linguagem dessa poesia também se constrói privilegiando as pequenas coisas, os elementos 

concretos da existência, de onde provêm as memórias e situações referentes á infância do poeta e de 

sua geografia (o Nordeste brasileiro), que o poeta quer elevar, como uma percepção sensível, os 

elementos “menos nobres”. 
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        Jorge de Lima nos fornece, em seu poema, que tem um caráter inegavelmente 

metalingüístico, outros indícios para a compreensão de sua estrutura. Assim, observa-se no Canto I, 

estância XXIX, seu caráter predominantemente intertextual: “Ó palimpsestos humanados!/Esse 

imensíssimo poema/onde outros se entrelaçam.”; assim como a tentativa da busca de amplitude 

temporal e espacial e, principalmente, do tempo original, ou seja, da poesia do tempo primitivo, do 

tempo da criação mítica cristã: “datas, números leis dantescas,/Início, início, início,/Poema unânime 

abrange os seres/E quantas pátria. Quantas vezes.”. Soma-se a estes aspectos, a sua caracterização 

freqüente como poema “informe”, o que traz um significado ambíguo, podendo ser interpretado de 

maneira diversa. O poema “informe” pode significar que ele não tem ou não se enquadra em forma 

nenhuma ou, como aponta Paranhos, que ele “não deve ser entendido como amorfo, mas, ao 

contrário, como tendo atingido um máximo de formação, tornando-se receptáculo ideal para 

qualquer forma.” (PARANHOS, 1993, p.48). Nessa perspectiva, como é visível em sua variedade 

formal, Invenção de Orfeu seria uma espécie de receptáculo da vasta cultura poética ocidental.  

        Jorge de Lima é um poeta essencialmente moderno, vive as angústias desse tempo e 

representa-o em seu poema. Neste mundo, o poeta sente a fragmentação de sua personalidade (“não 

há eu e dentro de nós lutam várias vozes.” – PAZ, 1982: 209) e o drama da reconstituição da 

unidade, por isso, se questiona, como apontam os versos de Ismael Nery citados por ele em suas 

“Memórias”: “Meu Deus, para que puseste tantas almas em um só corpo? (...) – Ó Deus estranho e 

misterioso, que só agora compreende!/Dái-me, como vós tendes, o poder de criar corpos pra minhas 

almas”. (apud LIMA, 1958, p.85). O Poeta está em busca da reconstituição de sua unidade, mas o 

que o mundo e sua época demonstram é a impossibilidade da realização desse desejo. Mas nem por 

isso ele pode furtar-se de representar a angústia de pertencer a este mundo. Desse modo, a variação 

formal presente no poema, a própria fragmentação do ser, o fluxo rítmico do seu texto (ora rápido e 

ora lento) parece representar a própria “viagem” do homem em sua vida. Assim, Jorge de Lima 

representa o mundo como é vivenciado por ele: fragmentado, confuso e em tormenta. Mas o seu 

desejo é de reordenar este mundo, na busca de recuperar utopicamente o seu sentido original, seja 

através da linguagem poética e mítica, seja em seu sentido social, na busca da paz e da fraternidade 

universal. 

        Talvez seja possível vislumbrar uma unidade em Invenção de Orfeu considerando o 

modo pelo qual Jorge de Lima realizou seu poema, pela “inspiração”. Tomado pela “inspiração” o 

poeta é possuído por uma fruição verbal que irrompe um emaranhado de frases, imagens, ritmos 

ditado pelo pensamento. Cessado este impulso criador, ele percebe que este emaranhado de coisas, 

como aponta Octavio Paz, 
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é dono de uma unidade de tom de ritmo e temperatura. É um todo. Ou os fragmentos, vivos 

também, ainda resplandecentes, de um todo. Mas a unidade do poema não é de ordem física 

ou material; tom, temperatura, ritmo e imagens têm unidade porque o poema é uma obra. E 

a obra, toda obra, é fruto de uma vontade que transforma e submete a matéria bruta segundo 

seus desígnios. Nesse texto de cuja redação mal participou a consciência crítica, há palavras 

que se repetem, imagens que dão nascimento a outras conforme certas tendências, frases 

que parecem estender os braços à cata de uma palavra inaccessível. O poema flui, anda. E é 

esse fluir que lhe outorga unidade. (...) Em suma, a unidade do poema se dá, como a 

unidade de todas as obras, por sua direção ou sentido. (PAZ, 1982, p.193).  

 

O sentido é impresso no poema pelo poeta “inspirado” com “a não menos inexplicável presença de 

uma vontade que faz do murmúrio um todo arranjado e dono de uma obscura premeditação.” (PAZ, 

1982, p.194). Mas a utilização desse tipo de procedimento poético, a inspiração, é problemático, 

pois nega as crenças intelectuais mais arraigadas no mundo moderno, o poder da ciência explicar e 

criar as coisas por meio do pensamento racional. Situação que foi enfrentada primeiramente pelos 

românticos alemães e posteriormente, de maneira intensa, pelos surrealistas – também encarada por 

Jorge de Lima. Esta posição frente ao fazer poético causou, e ainda causa, muitos juízos negativos à 

Invenção de Orfeu.  

        Mas o poeta não é só inspiração, ele  

é ao mesmo tempo o objeto e o sujeito da criação poética: é o ouvido que escuta e a mão 

que escreve o que é ditado por sua própria voz. “Sonhar e não sonhar simultaneamente: 

operação do gênio.” E do mesmo modo: a passividade receptora do poeta exige uma 

atividade na qual se sustenta essa passividade. Novalis expressa esse paradoxo numa frase 

memorável; “A atividade é a faculdade de receber. O sonho do poeta exige, numa camada 

mais profunda, a vigília; esta, por sua vez, acarreta o abandono ao sonho.” (PAZ, 1982, 

p.202).   

 

        Assim, o poema longo, como o praticou Jorge de Lima
8
, traz uma nova concepção de 

poesia e de poema, de forma que experimentamos com a sua leitura – por meio de seu automatismo 

psíquico, da livre associação de idéias, do retorno às culturas ancestrais, da aproximação à religião, 

a materialidade das palavras – a ruptura com o recato da poética tradicional numa tentativa de 

construir um novo mundo, um novo homem e uma nova poesia: um novo modo de ver, sentir e 

estar no mundo. 

        Em síntese, poderíamos dizer que Invenção de Orfeu é estruturado pelo entrelaçamento 

de uma série de linhas argumentativas que percorrem o poema de forma multidirecional. Nesse 

sentido, os temas e formas que o constituem se encontram em diversos momentos no texto, de 

maneira que ele não segue apenas uma linha argumentativa como ocorre na narrativa clássica e/ou 

convencional. Os temas freqüentes em sua obra (o órfico, a infância, o social, o sonho, o mítico, a 

religião, etc.) se entrelaçam nas variadas formas poéticas, de modo que o poema se constrói por essa 

                                                           
8
 Outros grandes poetas modernos também, cada um a seu modo, fizeram uso do poema longo. Basta lembrar de textos 

como Leaves of Grass, de Walt Whitman, The Waste Land, de Eliot, e os Cantos, de Pound, com os quais Jorge de 

Lima dialoga em Invenção de Orfeu. 
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estrutura constantemente móvel. É justamente esta característica que dá força ao poema, ampliando-

o em várias direções; esta particularidade é um dos fatores que possibilita o seu redimensionamento 

do tempo e do espaço e a sua múltipla interpretação. 

        Outro ponto relevante relacionado à épica em Invenção de Orfeu se refere ao seu 

possível diálogo com a tradição deste gênero no Brasil. Nesse sentido, o poema de Jorge de Lima 

estabelecerá um paralelo com os seus possíveis antecedentes coloniais como O Guesa (próximo do 

Romantismo), de Sousândrade; A Prosopopéia de Bento Teixeira; O Uraguai de Basílio da Gama e 

O Caramuru de Santa Rita Durão. É bem provável que de nossa tradição épica O Guesa seja o 

poema que mais se aproxime, ou mesmo possa ser considerado um precursor, de Invenção de Orfeu. 

O motivo dessa irmandade entre os dois textos se dá pela sensível semelhança do tom de grande 

eloqüência surrealista, do hermetismo, do delírio, do cosmopolitismo e do pressuposto de que para a 

realização de uma epopéia brasileira dever-se-ia dar ênfase às várias etnias que povoam o solo 

brasileiro, como bem observou Massaud Moisés (1989, p.147).  Mas de maneira diversa Invenção 

de Orfeu se distanciará, por exemplo, de Santa Rita Durão
9
 ou de Basílio da Gama por não se 

limitar à cópia de um modelo formal europeu e não revelar um sentido ideológico, de ver o Brasil 

como a representação de uma terra prodigiosa e adormecida
10

. Desse modo, como observa Fábio 

Andrade, 

Jorge de Lima encarnou como poucos a preocupação de dizer “(n) as geografias pobres”, os 

“nordestes” “desabitados” a não ser pelos “ossos chamuscados”, “flores pétreas”, as “faces 

perdidas” e “formas inumanas”.  

Neste segundo plano, a epopéia de Jorge de Lima é uma anti-epopéia, anti-heróica 

por excelência, voltada para a glória anônima, desconhecida e cotidiana. Apesar da 

linguagem hermética e estranhadora da fase final, a referência explícita e repetida a este 

estado de coisas, datado e localizado, vale como uma advertência daquele que já foi um 

importante poeta da fase modernista, fase do descobrimento de um novo tratamento aos 

                                                           
9
 Jorge de Lima teve a oportunidade de criticar no poema “Santa Rita Durão” a ausência da cor local em o Caramuru: 

“Teu Brasil, Caramuru, não tem sertão,/nem sul, nem norte, nem no teu mato/há catolé, oiticoró, cabaço de 

marimba,/barbatimão/As tuas semanas-santas não tem flores –/de quaresma/para alegrar Nossa Senhora que 

perdeu/Nosso Senhor!/As tuas frutas são como essas frutas/de cera/(enfeites de certas mesas). Soma-se a isso o seu 

desejo de encontrar uma expressão genuinamente brasileira. Nesse sentido, o poeta afirma em seu ensaio “Todos 

cantam a sua terra”: “ (....) nós precisamos achar a nossa expressão que é o mesmo que nos acharmos. E parece que o 

primeiro passo para o achamento é procurar trazer o homem brasileiro à sua realidade étnica, política e religiosa. Essa 

expressão falhou em tantas tentativas: O Uraguay, O Caramuru, Os Timbiras, A Confederação dos Tamoios, O 

Colombo, O Guarani e todo o Castro Alves épico, político ou social. Quando o exagero cedeu um momento e a nossa 

realidade foi entrevista por um homem de gênio, Euclides da Cunha, nós tivemos Os Sertões que vencendo mesmo o 

empolado da linguagem escancaram uma expressão brasileira, um pedaço da gente brasileira, um bocado do nosso 

misticismo, do nosso misticismo e da nossa política. (LIMA, 1958, pp.1020-21). 
10

 Assim Antônio Olinto, de maneira concisa, resume o significado e a importância do épico-brasileiro Invenção de 

Orfeu no jornal O Globo em novembro de 1957. “O Brasil tem o seu poema grande. E duplamente tal. Foram 

necessários mais de quatro séculos de caminho percorrido, de idioma revivido, recriado, recapturado, de experiências 

dirigidas em várias profundidades, para que um povo pudesse, pela voz de um poeta, dar expressão à sua força interior. 

No começo havia uma tentativa apenas, as palavras já estabelecidas eram penetradas por outras, a emoção de uma selva 

nova de termos impedia que a linguagem fosse conquistada. E o poeta que conseguiu alcançar esse ponto de 

desbravamento, Jorge de Lima, teve de percorrer sua própria trilha durante muito tempo, em versos de boa feitura, mas 

ainda não enquadrados no espírito do poema grande”. (OLINTO, 23-11-1957, p.07). 
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temas brasileiros (as relações com outras culturas, autóctones ou dos colonizadores, e fatos 

marcantes da herança colonial, como o escravismo, suas seqüelas e o sincretismo em todas 

as esferas), que valoriza o traço de representação quase denúncia da realidade miserável do 

país. (ANDRADE, 1997, pp.138-139). 

 

       É singular a criação de Invenção de Orfeu na poética brasileira moderna, o poema nos 

conduz a uma plenitude jamais alcançada pelos poetas modernistas contemporâneos; recorre à 

poética clássica; cria uma “biografia épico-lírica”, no sentido de tentar interpretar as dores intimas e 

coletivas; nele combinam-se formas poéticas múltiplas, mundo particular e místico; em dez cantos, 

distribuídos por temas, subtemas e motivos, num verdadeiro rio metafórico. Formalmente, utiliza-se 

da montagem, da superposição de diferentes moldes poéticos, do soneto, do alexandrino clássico, da 

redondilha popular e das sextilhas trovadorescas. Essa mistura de elementos muitas vezes díspares e 

misteriosos de Invenção de Orfeu causa ao leitor estranhamento e desconforto iniciais, em 

conseqüência da obscuridade imposta ao poema por tais elementos amalgamados. Essa situação 

levou Manuel Bandeira a dizer, em sua Apresentação da poesia brasileira, que o “sentido profundo 

[de Invenção de Orfeu] ainda não foi devidamente esclarecido pela crítica e talvez não o seja nunca, 

pois é evidente haver nele grande carga de subconsciente a par de certas vivências puramente 

verbais.” (BANDEIRA, 1986, p.165).  

       Conforme observa Octávio Paz, “a arte é vontade de forma porque é vontade de 

duração. Quando uma forma se desgasta ou se converte em fórmula, o poeta deve inventar outra. 

Ou encontrar uma antiga e refazê-la reinventá-la.” (PAZ, 1993, p.110). É o que Jorge de Lima faz 

em sua Invenção de Orfeu, como o título já indica, o poeta inventou seu novo Orfeu e renovou o 

gênero épico.   

       O projeto poético de Jorge de Lima, em Invenção de Orfeu, parece se revelar por meio 

da busca de algo inalcançável. A ilha como metáfora chave do poema está estreitamente relacionada 

à busca do poeta (do homem) por algo não acabado e não realizável: o absoluto, a felicidade plena, 

o resgate do tempo original após a Queda. A navegação empreendida pelo poeta é a mesma de cada 

ser humano no decorrer de sua própria vida, em busca de suas realizações íntimas e sociais. À busca 

pessoal, soma-se o caráter metalingüístico de Invenção de Orfeu. Nesse sentido, a vida e a obra 

caminham juntas, sem que seja possível separá-las; é por isso que em todo poema estão presentes 

tanto a geografia brasileira como a própria biografia do poeta, ambas amalgamadas no poema que 

explica a si próprio. 

        Como Orfeu despedaçado após o ataque das Menades, Jorge de Lima constrói seu 

poema através de fragmentos líricos, míticos, oníricos, históricos, biográficos, metafísicos, 

religiosos. Em busca de uma harmonia mítica, quer transformar o caos presente em um cosmos 
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futuro, perspectiva esta que encerra todo o poema. Desejo utópico que percorre Invenção de Orfeu, 

situando-o no terreno do sonho. Numa espécie de eterno retorno, dado pela circularidade do poema 

e pela imagem da espiral do tempo e do espaço, o poeta tenta resgatar o início dos tempos a partir 

de metáforas referentes ao paraíso perdido e ao éden cristão, da memória infantil, do poder 

encantatório órfico e também do sonho, que se revelam por meio da linguagem renovada e das 

metáforas inusitadas, comparadas às do início da nomeação das coisas. Desse modo, o poema se 

compõe pelo cruzamento de temas e situações que reaparecem de várias formas ao longo de cada 

trecho. 

        Invenção de Orfeu apresenta-se, muitas vezes, de forma obscura justamente devido essa 

tentativa do poético reviver uma linguagem perdida há muito tempo, uma linguagem mágica 

cantada por um poeta ébrio, que se associa (de modo direto) à poesia moderna no questionamento 

que esta faz da linguagem usual. Nesse sentido, o poeta assemelha-se, muitas vezes, à figura do 

mago e do profeta, daquele capacitado a criar através de seus poderes mágicos um mundo e um 

poema redimensionado, que se aproxima da tentativa surrealista de dar corpo à utopia das palavras 

em liberdade.  
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Abstract: 

This study investigates the reasons why North American writer Shirley Jackson defies 

categorization in the literary arena, and questions the arguments that have historically 

led critics to consider her exclusively a horror story author and, as a consequence, a 

forgotten writer. Finally, the text brings a commentary informed by the opinions of 

critics towards her narrative style and stylistic choices when dealing with everyday 

domestic subjects through psychology and horror fiction.  

 

Keywords: Shirley Jackson; Narrative style; Gothic literature; Literary criticism; 

Literary historiography. 

 

Resumo: 

Este estudo investiga os motivos pela qual a escritora norte-americana Shirley Jackson 

desafia categorização no cenário literário, questiona os argumentos que historicamente 

levaram críticos a considerá-la uma autora exclusivamente de histórias de terror e, por 

consequência disto, uma escritora esquecida. Por último, traz um comentário informado 

pela opinião crítica a respeito do estilo narrativo e das escolhas estilísticas da autora ao 

tratar de assuntos cotidianos e domésticos por meio de ficção de terror e psicologia. 

 

Palavras-chave: Shirley Jackson; Estilo narrativo; Literatura gótica; Crítica literária; 

Historiografia literária. 

 

 

1. Introduction 

 

Historically, humans have always felt an urge for classification, for indexing, for 

sorting and for labeling; perhaps to try to reach the long sought-after ultimate order, 

perhaps to simply try to understand better the ways of the world. Ergo, the act of 

categorizing was a dominant trend for many years, till modern – sensible – thinking 

acknowledged that it is not an absolute and unmitigated necessity, a conditio sine qua 

non, without which things cannot be understood. In our time, art critics could not help 

but make use of this (in)dispensable orientation. Performing artists have suffered, more 

                                                           
1
 Mestre em língua inglesa e respectivas literaturas pela Universidade Federal de Santa Catarina e 

doutorando em literaturas de língua inglesa (Bolsa CAPES/PAG/REUNI) pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre/RS, Brasil, e-mail: gustavocohen.ufrgs@yahoo.com, Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/3799897454430594. 



    Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 9 - março 2012 

 

225 

or less, with the imposition of a particular kind of label called typecasting. To typecast 

means to assign, generally to an actor, the same type of role repeatedly. This normally 

happens as a result of the appropriateness to a part or due to previous success in a 

certain role. This often leads to a stereotype, i.e., a widely held belief, often 

oversimplified, about a particular individual or group. Many writers have had their share 

of stereotype labeling. 

Twentieth-century North-American writer Shirley Jackson certainly had, in her 

lifetime, her share of these formulaic conceptions. In the years that followed her death, 

in 1965, things seem to have grown worse. One of the problems for Jackson's 

reputation, among others that will be investigated heretofore, was that, though the 

reading public may have appreciated her stories which contained elements of horror and 

the supernatural, they never acknowledged her humor, her powers of social criticism, 

her insights into family life, on childrearing, and on friendship and companionship – or 

the lack thereof; moreover, she seemed never to have been accorded the respect that 

serious literature is given. The result is that she is nowadays commonly known both as a 

horror writer and (maybe or maybe not because of the former) a forgotten writer in 

canonical-prone circles. The present text will deal with these two issues, at an 

introductory level, and will search for explanation in the way that media and critics have 

attributed these labels based not so much on the content of her writings – though it 

played an important role – but mainly, on the stylistic characteristics of her narrative. 

For decades now, specialized critics have sought to categorize Ms. Jackson’s style – so 

far, to no avail. 

 

2. A forgotten writer? 

 

There are at least three main distinct opinions that form a trichotomy regarding 

Ms. Jackson’s status on the mind of readers along the timeline. The first, the most 

pessimistic, states that she never received due recognition, that she has always been 

“Sorely overlooked” (MURPHY, 2009, p. 17) and that “Jackson's name has indeed been 

largely forgotten” (CARPENTER, 1994, p. 67). The second set of opinions contend that 

it was only during her lifetime that she was given merit, but never after, defending the 

idea that “despite her popularity during her time, she was soon forgotten” (Hwang 
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2009:104). The third defends that her association with Gothicism have sustained her 

endurance with the consumers of this genre (cf. SIEGEL, 2004) and for this reason 

“Jackson's work has not disappeared” (LOOTENS, 1994, p. 160). 

Once one delves in Jackson’s scholarship, it does not take long to ascertain that 

her editors have played an important role on the establishment of her reputation. When 

one juxtaposes her texts with the products of academic research and literary criticism, it 

becomes possible to see the efforts her editors have expended on trying to sell Ms. 

Jackson and her writings, which “suggests how such endeavors may have helped to 

ensure both Jackson's immediate success and her later critical neglect” (LOOTENS, 

1994, p. 160-161). 

At this moment, it is vitally compelling to remember that Ms. Jackson wrote six 

full-length novels, two humorous family memoirs, four short story collections, four 

books for children, a juvenile stage play, some thirty non-fiction articles, numerous 

book reviews and circa one hundred separate short stories, the form which she proved 

more prolific. She is responsible for one of the greatest haunted house stories of 

American Literature, The Haunting of Hill House, from 1959, which was adapted to the 

big screen and made into long feature motion pictures at least three times. Ms. Jackson 

also wrote what is likely the most controversial piece of fiction ever published in the 

New Yorker Magazine, the 1948 short story The Lottery. It resulted in hundreds of 

canceled subscriptions; it was later adapted for television, theater, radio and, in a 

mystifying transformation, made into a ballet. Moreover, joined by Ambrose Bierce’s 

An Occurrence at Owl Creek Bridge and Flannery O'Connor’s A Good Man's Hard to 

Find, Ms. Jackson is one of three writers of horror stories which are the most 

anthologized in American literary history. 

Considering, and despite of, all that, her contribution to horror literature has 

barely made her, in reality, a horror writer. The consequences of this label are, 

nonetheless, potentially problematic at best. 

 

3. A horror writer? 

 

Jackson’s contribution to horror or Gothic literature is not unquestionable but it 

is highly debatable. Though this may seem contradictory, one can say that, if anything, 
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Jackson played a key role in “reconfiguring the tropes and conventions of existing 

gothic and horror literature in order to skillfully dissect the mores and anxieties of the 

modern age” (MURPHY, 2009, p. 17). The fact that she used of horror and of gothic 

elements as tangential tools to tell her stories seems a more appropriate account of what 

she was really doing, that was, evincing people a highly identifiable dark side of 

themselves, and showing that even good people can be careless, and that children can 

also throw stones: “She did not have to resort to gore or violence; she simply looked at 

humanity and, in a calm tone, stated what it is that scares people -- their own lives” 

(NOACK, 1994, p. 68). She was strikingly competent “to demonstrate social criticism at 

its most terrifying, and the short story's generic power at its most concentrated. 

(LOOTENS, 1994, p. 160). Ms. Jackson indeed wrote about what people did not want 

to read, and most of all about people did not want to identify with – quite in a Richard 

Yates sort of fashion. It is also undeniable that horror or Gothicism was not her ultimate 

point, au contraire, her range of topics reached so wider a plethora of subjects, that any 

attempt to classify her one main theme is destined to failure. University of Mississippi 

Professor Joan Hall notes that “Jackson's dilemma in writing fiction marketable to such 

magazines as Mademoiselle and Ladies Home Journal while at the same time resisting 

the typically romantic storyline these publications favored. She further underscores 

Jackson's frequent attention to issues of racism, anti-semitism, and class bias” (In: 

CARPENTER, 1994, p. 68). To Lootens (1994, p. 160): “teachers and critics would find 

much to explore, both in Jacksons depictions of American anxieties over class, gender, 

and race and in her work's ambitious, densely allusive responses to a wide range of 

literary, folk, and popular traditions”. All these accounts seem to justify Jackson’s lack 

of public, media and critic recognition. To better understand this phenomenon, one must 

understand the society she lived in. 

In an interview granted to Library of America in 2010, American writer, critic 

and Professor Joyce Carol Oates was inquired as to why the publication of the short 

story The Lottery in the New Yorker had caused the outrageous stir it did; to what she 

replied that the magazine was, at the time, in 1948:  

 

(…) far less than now a sort of bastion of proper middle-class/Caucasian-

American values. The magazine tended to be prim, prissy, self-regarding, its 

tone annoyingly arch. Jackson’s story suggests that ordinary Americans—

like the readers of The New Yorker, in fact—are not so very different from 

the lynch-mob mentality of the Nazis. Of course, Jackson’s (…) is the art of 
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radical distillation, like Flannery O’Connor, not subtly observed social drama 

like that of Henry James, Edith Wharton, or John Updike (LOA, 2010, p. 2).  

 

Special attention should also be devoted to this fear of identification with mobs 

that Oates mentions, considering that some of the letters Ms. Jackson and the New 

Yorker received that year asked to see where the ‘lotteries’ were held and if they could 

come and watch it. That outwardly prim society, that felt and demonstrated disapproval 

of anything it regarded as improper, was just not ready to welcome the “radical 

distillation” of Ms. Jackson’s infusions of reality contained in her texts. One of the main 

reasons horror stories appeal to readers is the fact that, in a symbolic way, they offer a 

chance of evincing emotions that people would not otherwise have the chance to, given 

the invisible bounds society inflicts upon them. Stories such as The Lottery are: 

 

(…) an invitation to indulge in deviant, anti-social behavior by proxy – to 

commit gratuitous acts of violence, indulge our puerile dreams of power, to 

give in to our most craven fears. Perhaps more than anything else, the horror 

story (…) says it’s okay to join the mob, to become the total tribal being, to 

destroy the outsider (KING, 2001, p. 43, my italics).  

    

In his Danse Macabre, Stephen King claims that the indulgence in deviant 

behavior has never been done better or more literally in The Lottery, where the whole 

concept of the outsider was but symbolically created by a black dot on a white piece of 

paper: “but there is no symbolism in the rain of stones which ends the story; the 

victim’s own child pitches in as the mother dies, screaming “It’s not fair! It’s not fair!” 

(KING, 2001, p. 43).  

Yet another reason for the buildup of her status as a forsaken writer came with 

the knowledge that Ms. Jackson, through her stories, demonstrated far too many 

instances where the establishment and preservation of female power invited punishment 

through male oppression. 

After the events narrated by protagonist Mary Katherine Blackwood in the 

beginning of Jackson’s sixth and final complete novel, We Have Always Lived in the 

Castle, Merricat, as she was called, lives with her sister in seclusion in the Blackwood 

house. After their whole family had been burked, the sisters still lived contentedly, or so 

they would have, if not for their neighbors’ interference. As it happens in many of 

Jackson’s stories, female self-sufficiency invites punishment, since “women’s forceful 
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establishment of power over their own lives threatens a society in which men hold 

primary power and leads inevitably to confrontation” (CARPENTER, 1984, p. 32). To 

Carpenter, Ms. Jackson’s last completed novel, which, by the way, was a bestseller, is 

the author’s most extreme assertion on the causes and consequences of “female 

victimization and alienation” (1984, p. 32). Women’s self-determination does not yield 

a safe environment in Jackson’s fictional world, and far too often, oppression leads to 

fantasy. 

To scholar Jerry Wadden, the frustrations and individual rages of Jackson’s 

characters led them to seek refuge in imaginary worlds, hence, the fantasy as escape. He 

contends that: “people are forced to search for love and happiness in fantasy when these 

goals are impossible in the real world” (1970, p. 1). 

Curiously, many of Jackson's worlds of fiction were not exactly pleasant; and 

that is curious but not surprising, since the message she was trying to convey was that 

life in the twentieth century she lived in was not exactly pleasant, and her works 

inevitably painted a sensitive and accurate picture of those times: “Man's inhumanity to 

man--the apathy of parents, the cruelty of society, the perversion of human values--

screams that her view of the world in the twentieth century was distressingly realistic 

(WADDEN, 1970, p. 71). But oppression also leads to madness. 

According to scholar Jennifer Noack (1994), Jackson shows through her works 

that (patriarchal) dominance and oppression can be fought. The author, however, is not 

naïve to believe that when oppression is defeated, life automatically becomes perfect or 

peaceful. Escape is not permanent, and insanity is a way out, though admittedly 

counterfeit. Jackson questions the quality of life that remains after the battles are fought, 

and that is true for Eleanor Vance, Merricat and Aunt Fanny, the respective protagonists 

of The Haunting of Hill House, We Have Always Lived in the Castle and The Sundial. 

Ms. Jackson produced an assortment of texts that explore the relationship 

between women and their society and how that relationship may or may not lead to 

madness. Journalist Jackie McGlone wrote that “this was a time when women like her 

[Jackson] were going mad, imprisoned in their kitchens but writing marvelous Gothic 

fantasies” (McGLONE, 2009, p. 1). In her plots, several of her female characters seek to 

come to terms with society and with the patriarchal system that so often subdues them 

and, when all else fails, they seek mental illness as a means of escape. By internalizing 
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the oppression they cannot overcome, they find a way of dealing with it. In their 

struggles, these characters sometimes not only lose their sanity, but often their identities 

and themselves. To Noack (1994, p. 61): “the frustrations and individual rages of the 

characters she creates are both horrifying and frighteningly familiar to those who have 

experienced the kind of kinds of domination and problems described in her books”.  

Perhaps no account touched more incisively a sensitive nerve on the society of 

that time than Ms. Jackson’s accounts on motherhood – what she kiddingly considered a 

grim side of family life. Her dark humor towards the subject can be clearly seen on her 

clever choice of titles for the two non-fiction books that were dedicated to the memoirs 

of life with her children as they were growing up: Life Among the Savages, published in 

1953 and Raising Demons, in 1957. 

   Dauntless, she describes, in an essay for soon-to-be mothers, the sense of 

isolation and entrapment a woman can feel through the comparison with a caged bird, 

“implying what marriage, home, and childbearing actually mean to the new mother 

herself” (HWANG, 2009, p. 103). To her, the sense of imprisonment comes when the 

woman looks outside the window of the nursery and sees what Jackson calls a vast and 

unattainable world. Furthermore, there is no escape for the mother, for everywhere she 

goes, the nursery goes with her, for every place she visits turns into an extension of the 

nursery. 

In a 1960 essay entitled Why Doesn’t Grandma Stay Home Any More?, Jackson 

explains that:  

 

No caged bird, singing its sad sad song of captivity and beating its little 

wings against the bars, is more poignant than the mother of a new baby, 

looking out at the vast unattainable world beyond the nursery windows (In: 

HWANG, 2009, p. 103). 

 

But not everything is as gloomy. In most of her essays and family stories, Ms. 

Jackson assumes the voice of an experienced housewife: “sounding confident in sharing 

her wisdom with less-experienced housewives. Her witticisms and the sensible nature of 

her stories encourage the reader to forget the dark side of family life that lurks beneath 

the surface.” (HWANG, 2009, p. 104). 

These accounts seem evidence enough to corroborate Hwang’s assertion that: 

“unfortunately, she was not highly acclaimed by critics, especially male critics, for 

various reasons (2009, p. 104). Now, one can understand better what they are. But the 
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contents of her stories were not the only thing that hurt, her style was yet to be 

determined.  

 

4. The search for style and conclusions 

 

Deceptively simple at times, Ms. Jackson style has been described as the 

funniest and the scariest: “critics (…) recognized that Jackson had a haunting, eerie 

style all of her own (WADDEN, 1970, p. 2). What connected horror and comedy, was 

explained by Yuschik (2008, p. 1): “Horror and comedy are both pretty similar (…) 

both are about danger”. Jackson brought the danger to the everyday domestic 

environment, as understood by Disch (2005, p. 46): “terror likes to warm its feet at the 

domestic hearth”, referring to what Lynette Carpenter called "housewife humor" (1994, 

p. xiii). Morgan (2002) sees that at the heart of gothic horror, in the genre’s biological 

core, in its psychological elements, lies a more ‘transhistorical’ conception of the 

gothic, one negatively related to comedy, and he exposes the inverted comic paradigm 

within each text. Through these lenses, Ms. Jackson can be viewed as a merge of acidly 

funny and spine-tingling scary. Critic Nancy Walker, of Stephens College, states that 

Jackson’s style is a sample of popular humorous prose and light verse of the late 1940s 

and 1950s: “writers such as Phyllis McGinley, Jean Kerr, Margaret Halsey, Betty 

MacDonald, and Shirley Jackson made comic material of ordinary domestic life” 

(WALKER, 1985, p. 98): 

 

Some American humorists are avowedly that: Marietta Holley, whose work 

sold as well as Mark Twain's; Dorothy Parker; Erma Bombeck. Others are 

humorous in addition to being "serious" writers  Edna St. Vincent Millay as 

"Nancy Boyd"; Emily Dickinson and Anne Bradstreet in wry moments; Anita 

Loos, Shirley Jackson, and Alice Childress as a way of countering the 

stereotypes that a male-identified culture has created (WALKER, 1988, p. 1, 

my italics).  

 

The consequence of this approach was registered by Lootens, who indicates that 

Jackson’s style: “has been categorized as horror or as humor, as "popular" or as 

"women’s" writing” (1994, p. 160) and hence relegated to the boundaries of the 

academic canon, which is a thing both unreasonable and criminal, since “such 

positioning is ironic, for if the roots of Jackson's domestic demonism lie in the Child 
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ballads or the gothic novels of Ann Radcliffe, they draw just as deeply (and as 

explicitly) upon the satires of Austen and Thackeray (LOOTENS, 1994, p. 160). 

Lootens finds that in Shirley, “in her calm pacing and detached, humorous tone, one 

hears the admirer of Richardson and Austen. On the other hand: “Shirley Jackson is one 

of those highly idiosyncratic, inimitable writers whose achievement is not so broad, 

ambitious or so influential as the “major” writers—Melville, James, Hemingway, 

Faulkner—but whose work exerts an enduring spell” (LOA, 2010, p. 1). As serious as 

she is unpretentious, Jackson seeks to disarm her audience. And she often succeeds 

(LOOTENS, 1994, p. 162). Yes, she does, and therefore “she was not accepted as a 

writer significant enough to be canonized” (HWANG, 2009, p. 104). 

 The whole of these ideas are summarized and linked in the following revelatory 

statement:  

 

Shirley Jackson's fiction continues to be placed within the gothic horror genre 

because of its supernatural and horror images. I contend the major focus of 

her work is her critique of the social norms constructed for women by an 

archaic and inauthentic patriarchal system of rules and domestic expectation 

for women that result in madness for the resisting female (PEARSON, 2008, 

p. 1). 

 

Defying categorization, Ms. Jackson was said to belong to “the social-realist 

wing” of American artists (MORRIS, 2004, p. 1). She has been called a “master of 

perfectly skewed narratives” (REYNOLDS, 2010, p. 1). Author Victor LaValle (2010) 

lists Shirley Jackson side by side with Stephen King, Herman Melville and the book of 

Esther while defending that the horror genre is vast and full of brilliance, though 

sometimes reviewers and readers show resistance in offering a book the label of horror 

novel, possibly because they think it is some kind of insult. Even within those who 

believe that she pertains to the Gothic genre, there is dispute. Los Angeles Times 

reporter David C. Nichols (2010) creates an opposition between what he calls the 

‘Shirley Jackson-flavored overview’ as compared to the ‘Wes Craven-tinged plot’ when 

correlating psychological horror versus gory horror. She has become a metonym for 

psychological horror. The choice for a psychological rather than a supernatural 

approach is corroborated by Stephen King, who argues that Jackson changes the 

familiar Gothic “Bad Place” from a “womb”, symbolizing sexual interest and fear of 

http://www.slate.com/id/2253850
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sex, to a “mirror”, symbolizing interest in and fear of the self (KING, 2001; LOA, 

2010). 

Whereas one group places Jackson in the "mystery" genre (LAUTERBACH, 

1987, p. 1), arguing that she tackles the “treacherous psychological terrains” 

(KELLOGG, 2010, p. 1) filled with “tainted landscapes” (DAYNARD, 1999, p. 1), 

other group turns to her “spare, evocative prose” (LOOTENS, 1994, p. 160) to argue in 

favor of the depictions of realism in her writing, making her a metonym of realist 

fiction, with her “slow-moving magic realism-cum-Shirley Jackson (STARR, 2010, p. 

1). This latter view supported still by University of Pennsylvania Professor Jed Esty’s 

argument (2010) that categorizes Ms. Jackson in the period of the resurgence of moral 

realism after 1950 and considers her one of the most important writers concerned with 

the fundamental questions of good and evil. Not conversely, Professor Holly Blackford, 

of Rutgers University, categorizes Ms. Jackson under ‘coming-of-age writers’ (2010). 

Arizona State University Professor Darryl Hattenhauer gives the final word by ably 

arguing that Jackson should be seen as a "proto postmodernist" in style and content 

(2003, p .2). 

As one can be able to ascertain, defining a category for any author, for any artist, 

is in itself a hard task. Defining a writer the likes of Shirley Jackson is a task which may 

lead a scholar to question the validity or the necessity of label attribution in the first 

place. The objective of this investigation was to show the meandering ways in which 

critics get lost when trying to make her conform to any ready-made self-explanatory 

label, from the debate between her psychological, gothic or realistic narratives, through 

the subversive characters who populate her male-oppressed society, to the stylistic 

choices that make up the horror present in her domestic tales. Arguments have been 

organized so as to rightfully question Ms. Jackson’s status as a gothic writer, which has 

been – hopefully – successfully debunked, as well as her status as a forgotten writer, 

which is now a matter cut out for another exploratory study. 
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