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ABSTRACT  

 

This article aims in demonstrate the importance of motivation in English language 

learning and its positive consequences for students‟ progress in acquiring the language. 

Initially, this paper seeks to investigate and points out the benefits of motivation and the 

use of communicative activities in order to have students interacting in all language 

levels. It strives to show that from motivation students tend to interact and become less 

dependent on teacher. The article also shows that tools such as music, songs, games, 

and technology play an important role in this so-called language learning process. It 

concludes that not only may motivation provide students with confidence, but also it 

may arouse interest in learning, and it considers the mistakes role as well.       
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INTRODUCTION  

  

Every teacher has got his/her own way of setting up their classrooms, the lexical 

set and the grammar points, interacting with students, and conducting their own lessons. 

For this, it is important to create the right atmosphere. Moreover, it is really meaningful 

to build up the students‟ confidence because they are not required to use new foreign 

language structures, phonetics and the likes before they have had an opportunity to 

listen and repeat words and sentences, and questions in chorus or even individually. 
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Some advocate that students only start talking when they begin to understand, so 

creating the right environment for the classroom is bound to be a fundamental key to 

this so-called foreign language learning process. 

Teaching is a hard process in which we – as English teachers – have to consider 

many different aspects such as students‟ level, background, social context, interests, 

purposes, personality, age, learning styles, abilities, and personality characteristics. 

About those factors and others, Lightbown and Spada (1997, p. 33) say: “in addition to 

personality characteristics, other factors generally considered to be relevant to language 

learning are intelligence, aptitude, motivation, and attitudes. Another important factor is 

the age at which learning begins”.   

Especially in the first levels – beginner and elementary – students might need 

more time to think and it is quite normal to have some moments of complete silence in 

the classroom while they absorb, process, and practice new information in the language 

they are learning. About those levels, Brown (2007, p. 112) says:  

 

 
At the beginning or even false-beginning level, your students have very little 

language “behind” them. You may therefore be tempted to go along with the 

popular misconception that the target language cannot be taught directly, that 

you will have to resort to a good deal of talking “about” the second language 

in the students‟ native language. Such is clearly not the case, as beginning 

language courses have demonstrated for many decades. But you do have to 

keep in mind that your students‟ capacity for taking in and retaining new 

words, structures, and concepts is limited. Foremost on your mind as a 

teacher should be the presentation of material in simple segments that don‟t 

overwhelm your students.   

 

 

 

Yet, in those levels teachers can expect to engage in a lot of repetition of some 

limited number of words, expressions, questions, and sentences. Moreover, some 

teachers must consider a possibility of some changes in the first days or weeks. Students 

of the beginning levels are totally dependent on their teachers, so it is one of the 

responsibilities of the teacher to “keep the ball rolling”. Pair work or group work may 

be effective ways or techniques to have students working together instead of expecting 

much from the teacher. Many educators, especially those at the beginning of their 

careers think that the very first levels are challenging and the most difficult ones as well.  
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At the pre-intermediate level, students are sometimes shy and under-confident 

about speaking that foreign language in front of the whole class or the peers, and not 

surprisingly to the teacher.  

At the intermediate levels, students seem more or less use the language in an 

effective way because they have already studied most of the elementary grammar rules 

and vocabulary. Although, students in this level still make basic mistakes, they are 

eager to speak and use the language they already know. About this level, Brown (op. 

cit.) points that: 

 
 

Now, turn your attention to that vague curricular territory that we call 

intermediate, where students have progressed beyond novice stages to an 

ability to sustain basic communicative tasks, to establish some minimal 

fluency, to deal with a few unrehearsed situations, to self-correct on occasion, 

to use a few compensatory strategies, and generally to “get along” in the 

language beyond mere survival. The picture changes somewhat. Your role 

and the student‟s capacities change. (p. 124) 

 

 

And Last, but not least; Upper-intermediate and advanced students have 

experienced and received a lot of inputs and had much contact with the language, but 

they still can make some mistakes when trying to speak. Those mistakes are normal, 

and as confidence, they play an important role in the whole language learning process. 

In this stage teachers change their roles. Now they are supposed to create effective 

learning opportunities even within a predominantly learner-centered because the 

independence that students have acquired has moved on to another stage in the language 

learning. Brown (op. cit.) describes some techniques for those kinds of pupils: 

 

 
Techniques can now tap into a full range of sociolinguistic and pragmatic 

competencies. Typical activities include group debates and argumentation, 

and complex role plays. Students also benefit from scanning and skimming 

reading material, determining and questioning author‟s intent, and writing 

essays and critiques. Often at this level students have specific purposes for 

which they are planning to use English. (p.129) 

 

 

Of course there are many levels in language learning, but not only the whole 

class, but also every single learner is a challenge. People learn in different ways. That is, 
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everyone has got his own way of learning languages; his own style – Gardner defines it 

as multiple intelligences. The desire to learn can come from many different causes, but 

we strongly believe that motivation might help pupils succeed in their language studies. 

Quoted by Lightbown and Spada (1997), Gardner (1985) says that “there has been a 

great deal of research on the role of attitudes and motivation in second language 

learning. The overall findings show that positive attitudes and motivation are related to 

success in second language learning”.  

 According to Abuêndia Padilha (1999), it is of vital importance that teachers 

since the very beginning of the learning process of a foreign language should develop a 

work with the students that promote confidence to their learning skills focusing on 

topics of their interest and by interaction among them. We advocate that in this way, 

learners will be able to continue with their learning process in a meaningful way. Not 

only can it provide a good language environment, but also motivation.  

As an English teacher and based on our experience or not, we know that the 

classroom might be the only moment when students can have an exposure to the 

English Language. So, students are supposed to make that exposure as rich as they can, 

trying to take the risk of speaking in order to learn the language effectively.    

This is not a surprise for many of us that teaching and learning is an 

unpredictable experience because sometimes students can be dynamic and engaged, but 

in some moments during the course, they can feel less enthusiastic about it. Every 

student has his/her particular reasons, but almost everyone usually have very busy lives 

with their works, studies, or families commitments and attending classes on a regular 

way is not always possible. This is one of the most common problems teachers have to 

deal with – irregular attendance.     

How to solve the irregular attendance problem? How to make students feel more 

comfortable in the classroom in order to take risk of trying to speak? How to motivate 

students in English classes? Of course the answers for those questions are not so easy 

and they will take long analysis and study, but we can say that there are many options 

such as making use of the songs in the classroom, dynamics, games, and communicative 

activities. According to Harmer (2003, p. 5): 
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The need for surprise and variety within a fifty-minute lesson is also 

overwhelming. If, for example, students spend all of that time writing 

sentences, they will probably get bored. But if, in that fifty minutes, there are 

a number of different tasks with selection of different topics, the students are 

much more likely to remain interested. This can be seen most clearly with 

children at primary and secondary levels, but even adults need a varied diet to 

keep them stimulated.  

 

 

Many methods, approaches and techniques have been developed along the 

decades in order to improve the teaching process. Many teachers have conducted their 

classes by following what they consider to be the best way to help students gain 

understanding in the subject they are studying and learning. But everything can be a 

completely waste of time, if students are not motived or paying any attention to the 

lessons. According to Ellis (1985 p. 76): 

 

 

Motivation is clearly a highly complex phenomenon. These four types of 

motivation should be seen as complementary rather than as distinct and 

oppositional. Learners can be both integratively and instrumentally motivated 

at one and the same time. Motivation can result from learning as well as 

cause it. Furthermore, motivation is dynamic in nature; it is not something 

that varies from one moment to the next depending on the learning context or 

task.   

 

 

During our experience as an English teacher, we have found out that motivation 

is bound to be the key for students‟ understanding. Studies in language teaching have 

shown that when students are motivated they take risks in order to learn anything. In 

addition, whatever motivation learners seem to have, it is very clear that they are more 

likely to do better than the ones without any motivation at all. Those ones who get 

interested in something find useful reasons to be engaged in lessons. Harmer (2003, p. 

8) has said that:  

 

 

Famous research carried out in the second half of the twentieth century by 

Gardner and Lambert suggested that students who left most warmly about a 

language and who wanted to integrate into the culture of its speakers were 

more highly motivated (and learnt more successfully) than those who were 

only learning language as a means to an end (e.g. getting a job). In other 

words integrative motivation was more powerful than Instrumental 
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motivation. But whatever kind of motivation students have, it is clear that 

highly motivated students do better than ones without any motivation at all.  

 

 

Thinking of sharing our classroom experiences and from the literature and the 

contact with other teachers, we decided to write some notes about the English teaching 

and learning experiences and we will discuss about important topics and suggest that 

some communicative activities, songs, and dynamics performed in the classroom are the 

best way to help teachers to find and build up learners‟ motivation.   

 

 

MUSIC AND SONGS IN LANGUAGE LEARNING: TOOLS FOR LEARNER‟S 

MOTIVATION.  

 

It is known the importance of songs in human‟s lives. In fact, we are in contact 

with them all the time. Wherever you are, music and songs are there as well – at school, 

gyms, public places, and hospitals. It is not so easy to determine where it comes from, 

but men started trying to imitate the sounds of the birds and other animals. It is certain 

that people and songs have been living together since the very beginning of the world. 

In the classroom, it could not be different. Songs have been used since Plato and 

Aristotle. Many philosophers used songs to teach their pupils. This kind of source has 

many positive points in English language learning –  They automatically put language 

into a context, when used, they can give learners very important contact that lends a 

natural rhythm to words and phrases, helping language learners to improve their 

pronunciation, better comprehension skills, increase vocabulary and speech patterns. 

Music aids memory and brings culture alive. Traditional songs and rhymes offer a 

wealth of cultural heritage and lots of them are associated with holidays, places, and 

times gone by. 

Research has shown the positive effects of classical music on the human‟s brain. 

In foreign language acquisition, songs are important because of those effects. According 

to Murphey (2002) “songs are relaxing. They provide variety and fun, and encourage 

harmony within oneself and within a group. Little wonder they are important tools in 

sustaining cultures, religions, patriotism, and, yes, even revolutions.” As we know, 

when students are having fun, they are more motivated to learn.  
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Researchers have said that pupils need to be motived and relaxed to learn 

another language and the writer mentioned in the previous paragraph says:  

 

 

Many of us have experienced with amazement how quick students are at 

learning songs. It is also a common experience to forget nearly everything we 

learn in another language except the few songs that we learnt. For a variety of 

reasons, songs stick in our minds and become part of us, and lend themselves 

easily to exploitation in the classroom. (Murphy, 2002 p. 6) 

 

 

 

To sum up, we can say that teachers should consider using music and songs in 

their lesson plans. Moreover, we are sure that teachers have those powerful tools which 

provide students with a meaningful atmosphere. We argue that using songs in the 

classroom will not only help learners to develop their abilities more easily, but also 

make them feel confident to study the language. We suggest the book  o ensino da 

língua inglesa (2001) by Holden and Rogers for those who want further information 

about the use of songs in the English language classroom. 

 

DYNAMICS, GAMES AND COMMUNICATIVE ACTIVITIES. 

 

We are sure about the effectiveness of the communicative activities in language 

learning. Furthermore, it can be considered one of the best ways to help students to 

practice and learn English. But what a communicative activity consist of? A 

communicative activity is one in which real communication takes place. That is, 

communicative activity belongs to a generation of classroom activities used in response 

to the need for a more communicative approach in the teaching of second or foreign 

languages. 

There are many different kinds of activities such as information gap, role-play, 

surveys, problem-solving, warmer, lead-in, spot-the-difference, pair-forming activities, 

drills, and many other ones. Unfortunately, we do not have space to discuss more about 

them in this document.  

Those so-called communicative activities play an important role because they 

provide students with interaction. That is, those activities help pupils to interact, 

negotiate meanings, work in pair or groups, and collaborate to achieve their goals. It is 
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an effective collaborative exchange of experiences, feeling, and ideas. Moreover, 

interaction provides students with motivation.  Brown (2007, p. 212) puts it in this way: 

 

 

Interaction is an important word for language teachers. In the era of 

communicative language teaching, interaction is, in fact, the heart of 

communication; it is what communication is all about. We send messages, 

we receive them, we interpret them in a context, we negotiate meanings, and 

we collaborate to accomplish certain purposes. And after several decades of 

research on teaching and learning languages, we have discovered that the best 

way to learn to interact is through interaction itself.  

 

 

 

Of course, we have to keep in mind that students go to language school looking 

for opportunities to communicate using the language they have chosen to learn. Here, 

we are not talking about those tasks where students are expected to repeat a lot of 

sentences, questions, and words focusing on a particular part of function or language 

structure. In other words, we are not discussing about controlled-practice. Moreover, we 

advocate that students should use the language at their command in order to perform 

some oral tasks and avoid boredom. About speaking tasks, Harmer (2003, p. 87) says:  

 

 

Getting students to have a free discussion gives them a chance to rehearse 

having discussions outside the classroom. Having them take part in a role-

play at an airport check-in desk allows them to rehearse such a real-life event 

in the safety of the classroom. This is not the same as practice in which more 

detailed study takes place; instead it is a way for students to „get the feel‟ of 

what communicating in the foreign language really feels like.  

 

 

There are many possibilities and uses for activities in language courses or 

programs. It is known that many photocopiable books were developed to help teachers 

to find the most appropriate tasks for each and all levels, but teachers may use their 

creativity and adept or create new ones in order to provoke spontaneous communication 

in the classroom.  

In conclusion, communicative activities, especially in communicative methods, 

are doubtless needed. Not only are they helpful and motivating, but also interactive. 

Students feel happy and confident when they can communicate among them in a 
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meaningful way. Therefore, communicative activities are a very important tool teachers 

should use in order to improve their lessons.  

  

USING TECHNOLOGY IN ELT TO MOTIVATE STUDENTS 

 

We have no doubts that students learn best when they are motivated. Another 

way to have students engaged is by including technology in language learning. 

Researchers have shown the importance and how technology may help students to get 

motivated in order to learn best.  

Some might say that technology can bring important benefits into the classroom. 

Not only students‟ learning may increase, but also their enthusiasm because students do 

not need to be passive recipients of knowledge; they become active participants in the 

learning process.  The learning environment is positively affected by the use of 

technology-based instructional strategies. But how can we use technology in the 

classroom in order to have students interacting? To answer this question, we should 

define technology first.  

When we talk about technology we are not only talking about computer, but also 

about many things from audiotapes passing throughout CDs, DVDs, overhead 

projection to video and, of course, computers.  

According to Brown (2007) “when someone mentions technology in the 

language classroom, your first impulse is to think computer technology, mostly because 

computers have so pervaded our daily home and workplace contexts”. Taking into 

account the author‟s thought, we should consider the advantages of the use of those 

devices in the classroom such as computer and CDs, for instance.  

If your teaching situation allows you to use computers and the likes – computer-

based technology – in the classroom, you are a lucky teacher. But if, and there are some 

cases, in your school those tools are not available you may find or use “old” tools such 

as realia, other textbooks, visual aids, and students‟ textbooks – non-computer-based 

technology. About the self-made paper-based visual aids, Brown (2007, p.193) says: 

 

 

With the dominance of computer media in our world today, you may think 

it‟s odd to think about some of the more traditional forms of visual aids. 

Posters, charts, and magazine pictures represent “old-fashioned” but effective 

teaching aids. If you are artistically inclined, you should consider trying your 
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hand at creating posters or charts for classroom use. Otherwise, a resource 

that many teachers find helpful is an assemblage of a couple of hundred 

magazine pictures that you can file and cross-index. Start with a pile of fairly 

recent magazines and pick out pictures (photos, diagrams, advertisements, 

etc.) that show people or objects large enough to be easily seen by all 

students in a classroom setting. 

 

 

Although many people think in language learning in a very traditional way – 

students and the teacher in the classroom – many learners may feel motivated in 

learning or reinforcing their studies by themselves at home; that is, many students may 

practice the language they are learning by using CDs, DVDs, and CD-ROMs. 

Moreover, they can use computer-assisted language learning – CALL whenever they 

want, and sometimes, any time they desire, at home, for instance. That is one important 

role of the use of technology in language learning.  

In fact, the possible uses of technology in the classroom are endless. Teachers 

should consider that pupils are used to “virtual life”. Furthermore, emails, sites, blogs, 

and the likes are part of the everyday activities students do. Yet, they use this 

technology by using English language as well. Brown (2007, p.203) suggest a project 

involving web page design where students may feel motivated in order to practice the 

language: 

 

 

An interesting, motivating project for students in a class is to create their own 

class web page, complete with stories, interviews, biographies, accounts of 

field trips, restaurant reviews, photos, video clips, sound bites, and graphics. 

Self-made or collaboratively designed videos also offer students a chance to 

“ham it up” and make their own video creations.  

 

 

In summary, we have no doubts about the importance of technology for the 

language classroom. Not only technology provides students with a great deal of 

resources, but also it may increase their interests and motivation in order to improve 

their progress and performance when speaking the language studied.  
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SOME COMMENTS ABOUT MISTAKES IN ELT  

 

So far we have talked about activities, interaction and motivation. When students 

are learning a new or a foreign language, they are subjected to make some mistakes. In 

fact, those mistakes are part of the language learning process.  Even when we consider 

this part of the process, we have to keep in mind that it is important to know how to 

expose the “correct” way of speaking by correcting mistakes in a way that keeps 

learners motivated, because constant interruption to correct students may destroy the 

purpose of some activities. Moreover, it can make learners break their confidence and 

fail or simply give up. 

Now we face tricky questions – what are the reasons for focusing on students‟ 

errors? Why is it so important? To answer such questions, we should take into account 

what Ellis (1985, p. 15) states: 

 

 

At first sight, it may seem rather odd to focus on what learners get wrong 

rather than on what they get right. However, there are good reasons for 

focusing on errors. First, they are a conspicuous feature of learner language, 

raising the important question of „why do learners make errors?‟  Second, it 

is useful for teachers to know what errors learners make. Third, 

paradoxically, it is possible that making errors may actually help learners to 

learn when they self-correct errors they make. 
 

 

Besides focusing on errors, we have to make something clear – the difference 

between error and mistake and the way correction should happen so that students will 

not feel demotivated. To Ellis (op. cit.): 

 

 

How can we distinguish errors and mistakes? One way might be to check the 

consistency of learners‟ performance. If they consistently substitute „contain‟ 

for „contained‟ this would indicate a lack of knowledge – an error. However, 

if they sometimes say „contain‟ and sometimes „contained‟, this would 

suggest that they possess knowledge of the correct form and are just slipping 

up – a mistake. Another way might be to ask learners to try to correct their 

own deviant utterances. Where they are unable to, the deviations are errors; 

where they are successful, they are mistakes. (p. 17) 
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Whatever it is – a mistake or an error – if we correct every time students make it, 

they will end up not trying to speak English anymore.  We are not arguing that there is 

no place for correction in the classroom, but that we should consider the proper way of 

doing it, whether it is a peer-correction, teacher-correction, or self-correction.  

It is known that there are many ways of correcting students‟ mistakes. Not only 

teachers should be aware of how to correct, but also do it in a non-obtrusive way. 

Learners must know they are expected to take the risk of making mistake or saying 

something in a wrong way when practicing the language.  Harmer (2003, p. 94) says 

that:  

 

 

As with any kind of correction, it is important not to single students out for 

particular criticism. Many teachers deal with the mistakes they heard without 

saying who made them. Of course, there are no hard and fast rules about 

correcting. Some teachers who have a good relationship with their students 

can intervene appropriately during a speaking activity if they do it in a quiet 

non-obtrusive way.  
  

 

In few words, we would say that students do not attend class looking for mistakes; that 

is, they do not go to languages schools or programs to make mistakes and come back home 

without teacher‟s feedback, but considering mistakes as part of the process and taking into 

account that the way we correct them may negatively or positively affect students‟ progress is 

doubtless important. 

 

CONCLUSION  

 

Even though every single teacher has his/her own way of performing in the classroom, 

after finishing this paper, we have taken into account that in the language teaching/learning one 

topic is doubtless significant – motivation.  

Although many teachers and teachers‟ trainers know the important role played by 

motivation, it is not so easy to keep it during a course on even in just one lesson. In this article, 

we have just mentioned some topics about the importance and how to make motivation increase 

for the benefit of the whole process of language learning. Not only teachers have many 

resources, but also they are easy to find and use them in order to “keep the ball rolling”.  
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And finally, we discussed about the use of songs, dynamics, games, and technology in 

order to make the whole process much easier. We conclude by showing that mistakes are very 

important elements of this path to the learning of a foreign or second language. 
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IDENTIDADE E GLOBALIZAÇÃO: O CASAMENTO COMO COMPONENTE DO 

PATRIMÓNIO IDENTITÁRIO NYÚNGUÈ 

Geraldo Cebola João Lucas (Universidade Pedagógica- Nassa, Moçambique)
1
 

RESUMO 

O casamento nyúnguè é caracterizado por um conjunto de práticas/tramites que constituem o 

conjunto de rituais que corporizam o casamento desta comunidade. A socialização dos futuros 

cônjuges está a cargo da comunidade, particularmente dos padrinhos, até o casamento. Mas 

mesmo depois do casamento os padrinhos acompanham a vida do casal como conselheiros. 

Depois de 1992, com o fim da guerra civil entre a Renamo e o Governos da Frelimo e 

implementação da democracia liberal em Moçambique, a região do sul de Tete registou um 

desenvolvimento substancial. Tal desenvolvimento, (apoiado nas políticas de reajustamento 

estrutural) que comporta acesso à informação, fluxo de movimento no corredor de Tete trouxe 

consigo influências globalizacionais para e sobre a cultura da região. A força da globalização 

afectou a forma do casamento nyúnguè. Os rituais, assim como a socialização, na comunidade 

nyúnguè se caracterizam pela relação com o que acontece noutras regiões do país e do mundo. 

No entanto neste se defende que o impacto da globalização observa resistência e aceitação. A 

cultura nyúnguè não só absorve o que lhe é útil da globalização, mas (também) empresta à 

globalização. 

Palavras-chave: casamento nyúnguè; globalização; Tete; gowero; rituais. 

ABSTRACT 

The marriage in the nyúnguè community is characterized by a set of practices that are rituals. 

The socialization of the future husband and wife is possible by the participation of the best mans 

until the marriage and after that as counselors. After 1992, with the end of civil war in 
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Mozambique (between Renamo Movement and Frelimo government) and the introduction of 

liberal democracy, the south region of Tete Province had registered great development caused by 

economics reform (structural adjustments) and the improvement of movement of people  and 

goods through the Tete corridor. The development caused globalization and the globalization 

had
2
 impact on nyúnguè culture, particularly on the ritual marriage of this community. Therefore, 

the impact o globalization on nyúnguè marriage doesn’t mean total change of ritual or the 

abandon of the traditional kind of marriage, but the change of objects used in rituals and the 

abandon of some habits that were not good to people like the stigmatization of impureness of 

girls or sterileness of the man (husband).   

 

Key-words: nyúnguès marriage; globalization; Tete; gowero; rituals.  

 

1. Introdução  

Os nyúngu`e são um grupo etnolinguístico sediado maioritariamente na margem sul do 

rio Zambeze. Sua concentração se verifica nos distritos da Cidade de Tete e Changara, a sul da 

província de Tete no centro de Moçambique. O objecto de análise neste trabalho é o impacto da 

globalização sobre o património cultural identitário dos nyúnguè. Mas é pertinente especificar 

que o aspecto em análise é o casamento como um património cultural intangível ou património 

cultural imaterial. O conjunto de regras e ritos que caracterizam o casamento constitui uma das 

dimensões identitárias de uma sociedade ou comunidade. A prática cerimonial do casamento 

entre os nyúnguè obedece a um conjunto de regras e ritos que são preservados, transmitidos e 

difundidos de geração para geração. O objectivo, principal, é analisar o impacto da globalização 

sobre o casamento dessa comunidade como componente identitária, visto que 

(funcionalisticamente pensando) a mudança de componentes culturais leva a alterações do 

património identitário. A teoria de apoio para esta análise é a teoria semiótica que defende 

mudança e permanência/continuidade. A razão da escolha da teoria semiótica deve-se ao 

argumento do autor deste trabalho que reza o seguinte: a globalização, e consigo após-
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modernidade, não mutila as identidades culturais. As culturas recebem as forças de mudança 

global, mas elas não substituem, por completo, as identidades culturais específicas. Os 

patrimónios identitários. As culturais apropriam os valores globais em obediência a contextos 

específicos: os adapta `a sua realidade e só os adapta se não forem daninhos a sua sobrevivência. 

Não havendo escritos específicos sobre identidade cultural nyúnguè e nada que trate o 

casamento como património intangível e componente identitária dos nyúnguè, se recorreu às 

entrevistas e à observação
3
. O método usado é dialéctico. A escolha desse método justifica-se 

pelo facto do convívio entre a cultura local e a globalização ser caracterizado de contradições: 

contradições motivadas pela luta de preservar a tradição cultural-identitária e pela “anuência” de 

mudança. A resistência requer negação do novo e a mudança requer negação do 

antigo/tradicional.    

Segundo Ake, Globalização tem se tornado uma palavra sonante que, contudo, conota novo 

desenvolvimento no mundo económico e nas relações internacionais no geral. Na sua actual concepção e 

uso popular, globalização tem vindo a ser associada à emergência da “Aldeia Global” – a emergência 

dum mundo que é trazido pelas novas revoluções nas comunicações. (AKE apud NABUDERE, 2000: 

10). Ainda ela, a Globalização, é muito mais do que isto. Na sua tendência de uniformização ela afasta o 

que lhe é marginal/o que não convive com seus desejos; transforma ou, pelo menos, obriga à uma 

adequação. O que é endógeno internacionaliza-se e volta a nativizar-se. Sua manifestação é contraditória 

e não alinear. 

Para contexto desse trabalho entende-se por “património cultural imaterial as práticas, 

representações, expressões, conhecimentos e competências – bem como os instrumentos, 

objectos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – que as comunidades, grupos 

e, eventualmente, indivíduos reconhecem como fazendo parte do seu património cultural”. (Lei 

nº 10/88, de 22 de Dezembro de 1988). 

Segundo Liesegang (1998:117) Identifica-se uma pessoa com relação ao seu espaço mais 

relevante no momento referido, mas o actor continua a ser individualizado. O outro pólo neste 

sistema de referências e declarações de pertenças é o generalizante. Neste referimo-nos a macro-
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grupos e categorias de pessoas. Trata-se de detectar ou declaração a pertença de um indivíduo a 

um ou mais macro-grupos sociopolíticos ou a categorias de estatuto social. Podemos chamar a 

isso identificação sociopolítica. A identidade está relacionada a territorialidade física ou social. 

  O conceito território comporta diversas dimensões como: a física, a política, a económica 

e, simbólica. Para este trabalho, por lidar com o património intangível, a dimensão simbólica se 

afigura mais pertinente. No concernente à dimensão simbólica, a posição de Albagli é sugestiva:  

 

“(…) Predomina hoje o ponto de vista de que as diferenças culturais originam-se da história 

cultural de cada grupo humano. A cultura – incluindo conhecimentos, capacidades, crenças, 

arte, moral, leis, hábitos e costumes – é construída no tempo (história) e no espaço (território). 

A noção de cultura passa, então, a estar associada ao que não é inato, tratando-se de um 

comportamento aprendido socialmente (“endoculturação”), que independe de uma transmissão 

genética e sobre o qual a influência do ambiente físico se mostra limitada. Verifica-se, 

inclusive, que “é possível e comum existir uma grande diversidade cultural localizada em um 

mesmo tipo”. (2004: 41). 

 
O casamento nyúnguè, como de outras sociedades, comporta passos rituais que devem ser 

observados para o reconhecimento do casal. O processo de observação ou prática dos ritos é 

conhecido como ritualização. A este respeito Eibl-Eibesfeldt (1979: 3) refere que exibido por 

todas as sociedades, o ritual é um específico e observável tipo de comportamento baseado sobre 

o estabelecimento de regras tradicionais. Assim, é possível ver o ritual como um caminho de 

definição ou descrição do homem. Mas os rituais sofrem também influências dos tons das 

épocas
4
 (contextos ou conjunturas específicas). O património intangível (ritos) do casamento na 

sociedade em análise está vinculado a preparação dos noivos, ao contrato conjugal, ao divórcio e 

a guarda de filhos. A preocupação de preservar o “como fazer” desta cerimónia é atribui valor 

patrimonial de conservação das regras. E como componente identitária duma sociedade ele (o 

património) tem vida num espaço e num ambiente determinado. O valor interpretativo dos ritos 

está vinculado a um contexto cultural e só pode viver nele e dele obedecendo sua evolução. 

Sobre ambiente importa considerar a ideia de Agazzi:   

“O primeiro passo para responder esta questão é reconhecer que o conceito de ambiente não é 

absoluto, mas relativo: o ambiente sempre é ambiente de alguma coisa, que também depende 

do ponto de vista de nós consideramos tal coisa. Para a célula  num organismo vivo, o 

ambiente próprio é o tecido a que tal célula pertence. (4). A diferença entre a espécie humana e 

                                                           
4
 Obedecem à conjunturas de momento, ao mosaico conjuntural. 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011   188 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br 
Setembro de 2011 
 

outras espécies reside no facto daquela (espécie humana), no quadro da sua evolução, não ter 

procurado apenas em se adaptar à natureza, mas ter procurado adaptar o seu ambiente às 

necessidades das pessoas.” (AGAZZI,1994: 4-5). 

O casamento, segundo Hoebel e Frost é uma instituição social determinada pela cultura. É o 

complexo das normas sociais que definem e controlam as relações de um par unido um com o 

outro, com seus parentes, com sua prole e com a sociedade no geral. Ele define todos os direitos 

institucionais, deveres, privilégios e imunidades do par como marido e mulher. Ele determina a 

forma e actividades da associação conhecida como a família. (HOEBEL & FROST, 1995: 176). 

Malinowski (1967: 18-9)
5
 enfatiza o carácter económico do casamento, daí que o denomine de 

contrato económico. O autor olha para as trocas que ocorrem nas ritualizações do casamento 

entre parentes, a cooperação que o casamento oferece na produção e os valores que os noivos 

pagam como reconhecimento do esforço dos parentes da noiva em fazê-la crescer. 

É importante perceber, por outro lado, que as normas que constituem a moral duma 

sociedade ou comunidades não são estanques e fixas. Elas sofrem alteridade, são mutáveis. A 

alteridade se deve à empréstimos entre culturas diferentes, através do difusionismo [contactos] 

cultural. Tal alteridade depende outrossim dos contextos ideológicos e económicos que 

adjectivam uma determinada época – é o que Marx chamou, incessantemente, de tom da época. 

Nyatsimba Mutota
6
, segundo a lenda, teve que desbravar um campo de cultivo muito extenso 

(usando a enxada). Primeiro derrubou a mata. E construiu, como rezava a moral, uma casa nas 

propriedades dos sogros. Mas como a demonstração de sua força foi tão maior, sua fama de 

homem trabalhador superou as expectativas e ganhou mais esposas tiradas daquele grupo de 

parentesco. Mas de lá para cá as regras foram sofrendo alteridade e as morais também. 

A socialização do rapaz na comunidade nyúnguè tem em conta aquilo que torna o homem 

valente e a construção de uma casa (gowero) conta-se como vital. 

 

2. A socialização dos futuros noivos na comunidade nyúnguè 
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Segundo Moore socialização é o processo pelo qual os novos membros aprendem a 

enquadrar-se na sociedade e absorvem as regras e a cultura da mesma. Este processo envolve 

aprender e aceitar os padrões de conduta que estão ligados a determinados papéis que se esperam 

na sociedade, e que são necessários para que essa sociedades e produza ao longo dos tempos. 

(MOORE, 2002).  

Entre os nyúnguè, ainda numa tenra idade os pais escolhem padrinhos para [socialização] 

seus filhos. Geralmente os padrinhos são pessoas que não parte da família. O padrinho ou 

madrinha recebem a designação de nshankulu. Para o rapaz tem de ser um homem e para a 

menina uma mulher. Os padrinhos é que deverão acompanhar o desenvolvimento dos seus 

afilhados.  

Na cultura Nyúnguè não existem ritos de iniciação para os rapazes, mas apenas para as 

raparigas. É durante os ensinamentos rituais que a menina aprende a cuidar do marido, práticas 

de cuidados com a menstruação e parto. É durante os ritos de iniciação que a rapariga aprende a 

puxar os lábios vaginais (matingi) para permitir o seu elastecimento. A função dos matingi é de 

aumentar o estímulo no homem durante o acto sexual. Uma vagina desprovida desses requisitos 

pode ser considerada estranha pelo homem [nyúnguè]. Por vezes as raparigas fazem pequenas 

tatuagens em redor da cintura para originar rugas ou pequenas ondas ao longo da anca. Essas 

tatuagens também servem de estímulo para o homem. Na cara, como tatuagem, desenhavam
7
 

uma folha de qualquer planta  de estima para aumentar a beleza. Saiba-se que a madrinha da 

rapariga joga um papel primordial na socialização da futura esposa. 

Algumas práticas como a de tatuar a cara tendem a desaparecer [velozmente]. Não só nas 

zonas urbanas do sul da província, área habitacional dos Nyúnguè, mas também nas zonas rurais. 

No concernente à educação do rapaz, pode se afirmar que é diametralmente oposta. A 

diferença não reside apenas no facto de serem pessoas de sexo oposto mas no modo de 

socialização. Por não serem submetidos à ritos de iniciação, a sua educação é garantida pelo 

padrinho e pelo pai. É dos pais que o rapaz deve aprender a derrubar a mata, desbravar a terra, 
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construir uma casa, ir `a caça, pastar o gado (que é abundante nesta região de Tete) e, assim, a se 

tornar no homem do amanha: o noivo. A construção da casa, o derrube da mata e o 

desbravamento da terra são saberes importantes para se afirmar como homem socialmente válido 

– para conseguir ser acreditado pela moça e mormente pelos futuros sogros (wamabwala).  

3. O namoro (kudziuana) 

Entre os nyúnguè, geralmente, o rapaz e a rapariga têm sido jovens da mesma 

comunidade ou região residencial embora não haja impedimento quanto `a união de pessoas de 

grupos de parentesco distanciados ou de realidade sociocultural diferente. Depois dos jovens se 

apreciarem (geralmente porque costuma se ver no dia a dia e nas maltas de brincadeiras) se 

conquistam (kunyengana). Geralmente a iniciativa de se aproximar ao outro para manifestar 

intenção de namoro tem sido do rapaz. As vezes com anuência do Nshankulu/padrinho. Sobre o 

conhecimento mútuo, que conduz ao casamento, Orgila defende o seguinte:  

“Não há dúvida de que havia e há mais possibilidades de se estabelecer 

uma corrente sentimental entre aqueles que se conhecem antes de se amarem 

do que de se estabelecer um profundo conhecimento entre aqueles que se 

amam. O autor diz que o noivado, e não o casamento, é o banco de ensaio do 

amor entre duas pessoas.” (ORGILA, 1970, p.292-3). 

Caso a rapariga aceite a proposta do rapaz, de imediato ela vai segredar à madrinha e não 

à mãe ou ao pai. A madrinha é que transportará a novidade e as características precisas do rapaz 

para o conhecimento dos pais da rapariga. Com a anuência dos pais a madrinha informa a 

rapariga que o rapaz será recebido pelos pais. 

4. O casamento (kulouola) 

O casamento é uma instituição social que visa estabelecer vínculos de união estáveis 

entre o homem e a mulher baseados no reconhecimento do direito de prestações recíprocas de 

comunhão de vida e de interesses, segundo as normas das respectivas sociedades. Não se trata de 

um tipo de partilha qualquer, deixado ao livre arbítrio e inclinações dos intervenientes, mas de 

uma comunhão de interesses mútuos. (MARTÍNEZ, 2009, p. 121). 
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 A multiplicidade de formas que encontramos nas sociedades ultrapassa, neste caso, universal 

cultural e as generalizações, pelo que é impossível considerar uma única forma de casamento de 

valor universal. Entre as variadíssimas formas e normas existentes, permanece sempre o facto da 

comunhão, socialmente conhecida e regulada. (Idem). 

 

“A norma do casamento nas diferentes sociedades contempla as questões que 

podem aparecer durante a vida matrimonial, isto é, a infidelidade do homem 

ou da mulher, através do adultério, a ruptura do vínculo, provocando o 

divórcio, As causas do divórcio variam de sociedade para sociedade. Podem 

ser: as esterilidades de um dos cônjuges, a impotência sexual, a 

incompatibilidade de caracteres, as desgraças domésticas, as doenças, os 

maus tratos, a violação, o concubinato, entre outras.” (MARTÍNEZ, 2009, p. 

122). 

As negociações encetadas pela madrinha da rapariga junto dos pais desta conduzem à 

eleição duma data para o casamento. A madrinha depois de segredar à rapariga sobre a data ou 

período da cerimónia convida o/s padrinho/s do rapaz para informá-lo/s e se acertar as 

formalidades.  

Há condicionalismos a serem observados. Para demonstrar que de facto o rapaz é homem 

se exige que construa uma casinha no quintal da família da esposa. Atenção que esta construção 

não tem relação com sistema matrilinear de casamento porque não visa a transferência definitiva 

do jovem para habitar no quintal dos sogros. Para além de que os filhos não ficam sob tutela dos 

tios maternos, como reza o sistema matrilinear do norte do Zambeze. A pequena casa construída 

pelo rapaz recebe a designação de gowero. A exigência da construção do gowero visa provar que 

de facto o rapaz foi instruído socialmente para enfrentar a vida adulta. Visto que casa é uma das 

necessidades fulcrais para a edificação duma família. Daí que o padrinho do rapaz, assim como 

seus pais devem estar certos de que seu filho/afilhado não está preparado para contrair 

matrimónio caso revele incompetência no concernente a esta matéria. Em segundo lugar, a casa a 

ser edificada pelo rapaz antes da cerimónia serve também para a primeira noite nupcial e servirá 
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sempre que for de visita de quarto de descanso ou dormida. Como pode se depreender, a 

construção do gowero é deveras importante, serve de uma das principais provas para os pais e 

padrinhos de que a filha não estará a se casar com um preguiçoso. Porque para a construção do 

gowero o rapaz precisa estacas apropriadas, capim, cordas e outros elementos que são explorados 

da natureza. Como elucida Inácio Máquina: 

“…O rapaz deve ser capaz de exibir foça e habilidade no processo da construção por uma 

questão de credibilidade aos olhos dos sogros e sobretudo da madrinha (n`shankulu wa cikazi). 

Assim, o corte de estacas (n`sici), paus maleáveis para ligar a estrutura da casa (mbaliro), 

cordas (nzoi), capim (uswa ou mauswa) para cobertura constitui um trabalho árduo, daí que a 

consecução do gowero seja fundamental.”(MÁQUINA, 2010  cp).  

Outra actividade exigida antes de se realizar o casamento é o desbravamento duma 

porção de mata para se transformar em campo de cultivo (machamba). Depois de derrubar e 

secar a porção florestal deve queimar (kutentha/lupswa). E por fim desbravar a terra para a 

sementeira. Esta prova visa não só exibir força, mas também demonstrar que a noiva não irá 

sofrer de fome quando estiver no lar porque o marido sabe trabalhar a mata para 

cultivar/produzir. Grande parte da colheita (primeira daquela machamba) será levada pelos dois 

(noivo e noiva) para o seu lar e os pais ficarão tranquilos por ter certeza de que a filha levou 

mantimento para o novo lar. A importância da enxada repousa neste contexto produtivo e não 

apenas na sua apresentação como um objecto. E é este valor simbólico do trabalho ligado `a 

enxada (phaza) que é transferido para a união ou o selo do casamento com os brincos. Os brincos 

(mphete) por ser pertença feminina unidos à enxada (phaza) perfazem a união e ou selam o 

casamento. Resulta disso o ditame phaza na mphete (enxada e brinco). A união desses dois 

objectos é que vitaliza a relação. 

No dia do casamento a comitiva do noivo (padrinhos, pais, e outros familiares ou amigos 

eleitos) se faz `a casa da noiva. Deve levar consigo dinheiro para o selo do casamento que 

geralmente deve ser uma nota qualquer, esse dinheiro é o chamado phaza na mphete. Entenda-se 

que o noivo e sua comitiva não entregam os objectos materiais (enxada real e brincos reais), mas 

sim uma nota em dinheiro que simboliza os objectos referidos. Para que a família do noivo, na 

voz do padrinho, comece a falar é preciso dinheiro (cobiri), pede-se um prato à família da esposa 
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e deposita-se algum dinheiro e se começa a falar. Outro dinheiro serve para kuthamula n`sana 

(endireitar a coluna do pai). A coluna deve ser esticada porque, de algum modo, sofreu no acto 

do coito com a mãe da noiva. Para além de que se pensa que a efectivação do feto depende do 

depósito de espermatozóides de forma sistemática e contínua. 

Na cerimónia a primeira a falar antes todos os presentes é a madrinha da rapariga. Ela é 

que introduz a razão do dia e o colectivo que acompanha o noivo a apresentação próprio noivo é 

feita pela madrinha aos pais da noiva. Depois disso, o padrinho do rapaz pede um prato e a 

família do noivo deposita um valor em dinheiro no prato como forma de pedir permissão para 

falar.  

Depois do padrinho do rapaz introduzir a sua comitiva devolve a palavra à madrinha da 

rapariga que por sua vez, em comunhão com os pais anuncia o valor a pagar pelo acto de 

kuthamula n`sana (lobolo em cichangana) ou anelamento. O dinheiro é, geralmente, estipulado 

em número de cabeças de gado. No geral tem dito uma cabeça ou uma cabeça e seu vitelo 

(`gombe na mwanace ou `gombe ikulu na i`gono iace.). Antigamente uma cabeça equivalia a 

dizer 100,00Mt (mbondo) e uma cabeça e seu vitelo equivalia a 100,00Mt e 50, 00Mt (`gombe na 

mwanace); isto no período pós-independência, mas actualmente a moeda está inflacionada e os 

preços de gado sofreram alteração. O preço mínimo duma cabeça de vaca se situa nos 1000,00Mt 

e um vitelo está a 500,00Mt. Assim `gombe ibodzi (uma cabeça) equivale a dizer que o acto de 

kuthamula n`sana custa 1000,00Mt. No caso de discordância, a família do noivo volta a 

depositar dinheiro no prato como forma de pedir palavra. Assim os acompanhantes do noivo e 

este pedem para se isolar por instantes para concertos. Depois disso volta ao local da 

concentração e pede a redução do valor ou pede para que o pagamento seja feito de forma 

faseada.  

É preciso entender que a forma inicial do kuthamula n`sana não consistia no pagamento 

em dinheiro, mas sim em verdadeiras cabeças de gado e na época era, quase, fácil dado que no 

geral os Nyúnguè eram criadores de gado. Mas a ligação da região do Estado dos Monomotapas 

com o comércio internacional, primeiro com os árabes e depois portugueses maioritariamente, 
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bem ao comércio com os missionários transformou a economia local em economia monetarizada 

e proporcionou a estipulação dos pagamentos em dinheiro. 

Depois se tira um valor em dinheiro para selar a união – phaza na mphete. Caso a união 

não seja selada e os pagamentos não foram completados o noivo não terá autoridade, 

futuramente sobre os filhos e por qualquer motivo a esposa pode ir para a casa dos pais. 

O phaza na mphete, que mais tarde passará a ser designado (familiarmente) apenas por 

mphete (por questão de simplificação do termo) serve não apenas para selar o casamento, mas 

também para dissolve-lo. No caso de divórcio, o valor de phaza na mphete é devolvido à família 

do noivo ou a ele mesmo. O acto da devolução simboliza o apagar da relação ou supressão de 

compromisso. 

Segundo Martínez (op. cit.), a cerimónia nupcial que manifesta socialmente a decisão dos 

contraentes, se pode reduzir a um simples acto jurídico, ou a um processo ritual mais complexo, 

rico em cerimónias e símbolos, composto por viárias fases com períodos de tempos mais ou 

menos prolongados. O casamento tem também uma dimensão comunitária, que requer além da 

presença das respectivas das famílias cônjuges, a participação dos membros da comunidade, ou 

ao menos, os seus representantes mais significativos. Nunca se trata de um assunto privado. 

Também o carácter festivo forma parte da celebração do casamento em todas as culturas. Este 

carácter se manifesta através da apresentação dos próprios contraentes, do vestuário dos 

participantes, do tempo decidido à celebração, do banquete com comida e bebida com qualidade 

e abundante, na ornamentação do ambiente exterior e na solenidade do ritmo. (MARTÍNEZ, 

2009, p.122).  

Entre os Nyúnguè também se verifica festa no casamento. Geralmente a família do noivo 

prepara e leva consigo bebidas para acompanhar a refeição do dia. O que se bebe no geral é 

`buadua (pombe) – uma bebida tradicional fermentada com base no milho ou mapira e 

maxoeira. Actualmente tem sido costume o noivo levar garrafão de vinho para servir de suporte 

o que foi preparado.  
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O gowero serve, também, para a demonstração da virgindade da rapariga e da potência 

sexual do rapaz. A reprovação da rapariga nesse teste (de virgindade) pode levar o rapaz a 

renunciar a intenção de formar um lar com a rapariga ou então à redução do valor do kuthamula 

n`sana. Dzico Viagem elucida o seguinte: 

 

 “…Na primeira noite, naquele gowero que o genro (nkuasa) construiu é praticado o 

primeiro encontro sexual entre os futuros cônjuges. À rapariga é oferecido um lencinho (pano 

branco) para levar consigo ao gowero. O rapaz ao introduzir o pénis deve encontrar pequenas 

barreiras que sejam sinais de virgindade e a prova máxima disso deverá ser o sangue que a 

noiva vai perder por perder a virgindade. Por outro lado a noiva é instruída a colher parte dos 

espermatozóides e dobrar o pano. No dia seguinte o pano deve estar bem apegado/colado pela 

força colante dos espermatozóides, caso contrário será prova segura de que o rapaz é estéril. E 

a possibilidade de casamento pode ser anulada ainda cedo. Se o lencinho colar seguramente 

será prova de que o homem é reprodutor…” (VIAGEM, 2010 cp). 

 

E se na primeira noite, do gowero, o rapaz não conseguir estar excitado ou ter 

dificuldades de introduzir o pénis na vagina. A moça poderá reportar a situação à madrinha e se 

concluir que o noivo é impotente. Assim, se o rapaz não consegue introduzir o pénis não reúne 

condições para ocupar a afilhada. É preciso entender que toda informação passa pela madrinha 

em primeiro lugar. 

5. O Impacto da Globalização sobre o Casamento Nyúnguè 

A necessidade da aprovação social do casamento continua a constituir uma realidade 

entre os nyúnguè. No entanto, há opções diversificadas em termos rituais por causa da 

multiplicação de seitas religiosas e hibridade populacional. No entanto, por mais que vá ao 

registo ou igreja, a parte tradicional do casamento ainda se conserva como prática indispensável 

embora com algumas concessões ou modificações. De qualquer das formas os noivos devem 

aparecer em público para que o casamento seja aprovado e legitimado.  
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Na maioria das comunidades os rapazes e as raparigas não casadas não estão livres de 

acasalar-se em uniões temporárias, sujeitos a barreiras do incesto, da exogamia e regulações 

sociais como triunfo nas suas comunidades. Mas existem tribos que consideram a castidade dos 

não-casados como uma virtude, especialmente nas raparigas e um lapso é severamente censurado 

ou punido. Entre os nyúnguè a castidade feminina era regra exigida. A primeira noite nupcial no 

gowero servia para provar se a rapariga era virgem. A rapariga deveria perder sangue no acto 

sexual como sinal de perda de virgindade. No caso de não se provar virgindade da rapariga, a 

relação terminava, os outros rituais não eram observados por causa da impureza da mulher. Por 

outro lado, no caso dos espermatozóides não fizerem colar o lencinho que a rapariga levava para 

a relação com o fim de captar parte dos espermatozóides se concluía que o rapaz era estéril e a 

noiva poderia abdicar-se de casar com o jovem. Mas estas práticas foram abandonadas por causa 

de estigma que as conotam e pela falta de comprovação científica das técnicas que eram usadas. 

Para que a rapariga case (já) não é preciso que seja casta/virgem. E o que pode provar que o 

rapaz é estéril são consultas médicas em hospitais.       

Malinowski (1967:32) argumenta que o rito do casamento é como uma regra e também 

como um acto ritual com um significado simbólico, e como tal o rito é geralmente concebido) 

para possuir uma eficácia mágica; ele contém um preceito moral ou expressão de um princípio 

legal. 

Uma das formas de obter esposa e o direito aos filhos dela é trabalhar para eles (os 

sogros). Hoebel e Frost (1995: 195) referem que Jacó trabalhou sete anos para ganhar a mão de 

Raquel, mais sete anos para ganhar a mão de Lia. A história do Centro de Moçambique evoca a 

lenda de Mwenemutapa que trabalhou no desbravamento de grande machamba para casar uma 

mulher local: da região situada entre os rios Luia e  Mazoe. Pode-se depreender que na cultura 

nyúnguè a descendência se baseia na linha parental do noivo (pai).   

O kuthamula n`sana (lobolo em cichangana) ou valor de anelamento pago à família da 

noiva é a progênie para a cultura nyúnguè. Como se afirmou, o dinheiro (progênie) é, 

geralmente, estipulado em número de cabeças de gado. No geral tem sido uma cabeça ou uma 

cabeça e seu vitelo (`gombe na mwanace ou `gombe ikulu na i`gono iace.). No entanto em 
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nossos dias a progênie é estipulada em valores monetários e nada quase em gado. Mesmo em 

regiões que produtores excelentes de gado como sul de do distrito de Changara (Marara e outros 

postos administrativos) o preço da progênie é estipulado em dinheiro. É preciso sublinhar que, 

neste caso, o efeito da globalização não elimina a prática ritual. Mas os objectos utilizados para o 

ritual mudam, no entanto o seu valor simbólico não muda nem desaparece. Deste modo se prova 

que a cultura se apropriou das novas formas mas não do conteúdo. O que se regista não é crise de 

identidade, mas um reajuste ao tom da época, reconhecimento do novo contexto: uma espécie de 

resposta `a realidade global para que não seja marginalizada. Por outro lado, a força do tribunal e 

das igrejas na interferência sobre assuntos do casamento não anulam as práticas rituais do 

património identitário. A “tradição” convive com o “formal”.  

A constatação de Malinowski sobre o divórcio e seu significado na comunidade é 

importante: 

“A regra geral é de que o divórcio é possível mas não é fácil e provoca danos e desabilidades a 

ambos os cônjuges. Mesmo onde o divórcio é facilitado para o marido ou esposa, se regista o 

pagamento de um considerado preço que deve ser pago pelo divórcio ou pela liberdade para 

divorciar e isto é fácil apenas para os que são sucedidos economicamente. E, geralmente, o 

divórcio envolve a perda de prestígio e estigma moral.” (MALINOWSKI, 1967:25). 

 

  Entre os nyúnguè acontecia o mesmo. A cultura patrilinear nyúnguè era tão machista ao 

ponto de manter na clandestinidade a esterilidade do homem. Está na razão disto, a concepção de 

que o homem que é estéril não difere de mulher é desprezado pela própria esposa e pela 

comunidade. A notícia de que esta ou tal mulher é estéril era difundida pelos grupos de homens 

para que nenhum homem a pretendesse por engano, dado que ele mesmo cairia no lenço da 

vergonha. Mas não constitui vergonha divorciar. E a esterilidade já não é tão estigmatizada 

culturalmente. Neste trabalho defende-se que o que é bom e proveniente da globalização é 

acatado. Pensa-se que o combate a estigmatização pela esterilidade é um ganho para a cultura 

local. O homem estéril (Ngomwa) já não é estigmatizado com a mesma violência 

marginalizadora de antes. As notícias de aluguer de barriga; o recurso de outras técnicas que a 

medicina oferece para que um casal possa ter filhos; a normalidade com que se encara adopção 
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de filhos não-biológicos são factores que contribuem para a redução profunda de preconceitos 

adjacentes a defeitos genéticos ou biológicos.    

 

 

6. Conclusão 

O gowero assim como phaza são indispensáveis para a efectivação do casamento nyúnguè. O 

gowero prova maturidade, potência e habilidade de trabalho. A enxada (phaza) ilustra a instrução 

que o noivo recebeu, instrução ligada à agricultura. Mas algumas práticas começam a perder 

lugar. Hoje se o noivo tiver dinheiro pode pagar uma pessoa para construir o gowero e abrir a 

machamba. Esse entendimento advêm do facto de se perceber que se uma pessoa ocupa uma 

profissão liberal (como professor) é porque perdeu tempo a estudar e não teve a instrução 

doméstica de como construir o gowero e desbravar uma mata. Assim não pode fazê-lo. Mas é 

preciso entender que o valor simbólico e mesmo a linguagem ou os discursos continuam os 

mesmos. Certas exigências podem ser satisfeitas em dinheiro, também, pelo facto de que as 

culturas hoje, particularmente a nyúnguè, não são fechadas. Assim, os casamentos estritamente 

endogâmicos tendem a desaparecer, senão por opção. Hoje os rapazes nyúnguè podem importar 

esposas, assim como as famílias ou comunidades nyúnguè podem exportar mulheres para outros 

grupos culturais. No fundo os casamentos são endogâmicos e exogâmicos. O que permite isto é o 

encontro e até choque de culturas. O difusionismo cultural tem permitido a alteridade de hábitos 

e costumes. Aliás a monetarização da economia camponesa nyúnguè possibilitou a 

monetarização da linguagem e ou da palavra. Desta feita, o que tradicionalmente se pedia em 

objectos e palavras hoje se pede em dinheiro porque a vida em Moçambique está capitalizada, 

embora em níveis diferentes, do rural ao urbano. 

 

O mesmo se discute em torno das provas de virgindade e de esterilidade masculina. 

Numa época em que os jovens preferem casar na casa dos 20 ou 30 anos é difícil se verificar o 

tabu da virgindade feminina, quando os jovens experimentam vários namorados antes do 
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casamento. A medicina tem emprestado descobertas de vulto no que concerne à concepção. O 

teste de esterilidade masculina pode não ter o sentido e peso iniciais.   

A globalização difunde valores; força uniformização; mas não esteriliza identidades. Os 

grupos culturais não recebem os valores globais como um pronto-a-vestir, eles ceifam-nos, 

seleccionam-nos e até modifica-os quando for necessário. As influências ou imposições 

internacionais não começaram na era global.  
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Visões sobre os Comentarios Reales, de Inca Garcilaso, e Nueva Corónica y Buen 

Gobierno, de Guaman Poma de Ayala. 
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Resumo: 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma leitura introdutória e panorâmica sobre as 

obras Comentarios Reales, do mestiço Inca Garcilaso de la Vega, e Nueva Corónica y 

Buen Gobierno, do indígena Guaman Poma, autores da literatura colonial hispano-

americana, situados em um período de transição do século XVI ao XVII. Desenvolvem-

se aqui os conceitos de sujeito cindido, das transformações do enunciador narrativo, da 

questão da natureza hibrida dos gêneros, na obra de Inca Garcilaso. Em Guaman Poma, 

discute-se a relação entre texto escrito e visual, bem como as influências pré-hispânicas 

e ocidentais. O que une esses autores é a construção de um discurso engendrado sob um 

posicionamento político a partir do desejo de pensar as condições históricas e pessoais 

dentro da perspectiva do mestiço e do indígena. 

 

Palavras-chave: Literatura Colonial Hispano-Americana, Inca Garcilaso, Guaman 

Poma, Discurso, Crítica e Interpretação. 

  

 

Abstract: 

This article aims to present a reading and introductory overview of the works 

Comentarios Reales, the mestizo Inca Garcilaso de la Vega, and Nueva Coronia y Buen 

Gobierno, the Indian Guaman Poma, authors of the Spanish-American colonial 

literature, situated in a period of transition from the sixteenth to the seventeenth century. 

Developed here the concepts of subject split, the narrative transformations of the 

speaker, the question of the nature of hybrid genres in the work of the Inca Garcilaso. In 

Guaman Poma, discusses the relationship between written text and visual, as well as the 

influence of the pre-Hispanic and Western. What unites these authors is the construction 
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of a discourse engendered in a political position from the desire to think the conditions 

within the historical and personal perspective of the mestizo and indigenous peoples. 

 

Keywords: Hispanic-American Colonial Literature, Inca Garcilaso, Guaman Poma, 

Speech, Criticism and Interpretation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

               O livro Comentarios Reales, do mestiço Inca Garcilaso de la Vega, foi 

concebido como uma estrutura bipartite. A primeira parte se volta para o mundo 

incaico, pré-hispânico, em que Inca Garcilaso vai buscar as origens de sua filiação 

materna, mais especificamente, é a história da sucessão de imperadores: de Manco 

Capac até a morte de Atahualpa, com a chegada dos espanhóis. A segunda parte 

corresponde à conquista do Peru e as guerras civis posteriores, é conhecida como o lado 

paterno de Inca, em que há re-significação e justificação da participação histórica de seu 

pai, sobretudo no célebre episódio da batalha de Huarina
i
. 

               Na primeira parte, Inca faz uma incursão por um passado perdido, através da 

minuciosa descrição dos costumes, ritos e tradições da cultura incaica. As fontes 

principais para a constituição desse universo são o testemunho oral dos indígenas e a 

historiografia disponível à época sobre a América colonial. O foco narrativo se volta 

para o passado, na tentativa de legitimar, a partir da palavra escrita, a cultura oral 

incaica. Ao reavivar esse passado, Inca não só o projeta em pé de igualdade com o 

universo da cultura ocidental, como reserva a si mesmo um lugar de enunciador, de 

descendência nobre, que merece, portanto, receber as benesses advindas da coroa 

espanhola. Não procura somente reaver esse legado da tradição incaica, como também 

busca validar a segunda parte de sua obra como fruto da experiência do visto e do 

vivido. Verifica-se aqui uma enunciação mais próxima ao tempo presente. Segundo 

González Echevarría (2002, p.113),  

 

Lo que hace tan latinoamericana la historia del Inca no es la narrativa de su origen no 

europeo, sino la necesidad de incluirla como parte de esquema de su legitimación. En 

cierto sentido, podría decirse que la primera parte cabe dentro del diseño de la segunda y 

depende de ella, y no al contrario.  
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               A segunda parte versa sobre a consolidação do domínio espanhol e as lutas 

internas pelo poder político e econômico da região. O domínio da palavra escrita, ou, de 

“La ley de la letra”, como denomina Echevarría, é de fundamental importância para a 

apropriação dos meios de dominação de uma cultura legalista, como a da colonização 

espanhola. Os procedimentos estético-formais empregados não são utilizados de 

maneira aleatória, como evidencia já à época de Garcilaso, a bem sucedida tradição de 

cartas de relação, que têm um ritmo acentuadamente jurídico que visa criar um efeito de 

sentido favorável na recepção desses textos, procedimento presente principalmente na 

segunda parte dos Comentários Reales.  

               Para uma leitura mais atenta às possíveis motivações da obra de Inca, está o 

desejo de justificar e revisar a participação histórica de seu pai, Sebastián Garcilaso de 

la Vega. Como já se sabe, Inca buscou dialogar com diversos historiadores, como 

Gómara, Agustín de Zárate, José Acosta, Cieza de León, Palentino, entre outros, 

refutando particularmente a versão sobre o episódio da batalha de Huarina, segundo a 

qual Sebastián teria oferecido seu cavalo ao insurgente Gonzalo Pizarro, o que teria 

motivado a derrota dos apoiadores da coroa espanhola. Esta versão veiculada pela 

historiografia foi um empecilho ao desejo de Inca Garcilaso de receber as benesses da 

coroa espanhola, como descendente de conquistador da empresa colonial. Para 

González Echevarría (2002, p.115), 

 

Los Comentarios reales están tramados en torno de esa escena en la que el padre de 

Garcilaso ofrece cabalgadura al traidor sin caballo. En este sentido, el libro es en realidad 

una relación, una carta de apelación al Consejo de Indias para dejar sin tacha el  nombre 

de Sebastián y se le concedan a Garcilaso sus demandas.  

             

               A construção de um ethos favorável à figura de Inca Garcilaso se dá por meio 

da demonstração de nobreza tanto do lado materno quanto do paterno. Um dos 

exemplos mais evidentes é a atribuição de sentido positivo à linhagem materna quando 

se refere à chegada do primeiro inca, Manco Capac, como o semeador da luz em meio à 

escuridão que adviria da falta de organização social dos pré-incaicos. Estabelece-se aí 

um campo semântico positivo para o primeiro inca por oposição negativa aos pré-

incaicos. Outra atribuição positiva por oposição seria demonstrada pela crítica ao último 

imperador Atahualpa, o que faz Garcilaso desvencilhar a imagem de seus antepassados 
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com a do monarca, eximindo-os de certa forma da culpa pela derrocada do império inca. 

Seria mais uma das tentativas de criação de um lugar discursivo de elevação para seus 

ascendentes e também para si.  

               A construção do sujeito discursivo nos Comentários Reales não é uma 

modalidade estável, mas se dá de maneira cambiante, de modo que é necessário 

considerar os sujeitos que são projetados em determinado espaço da enunciação, pois é 

impossível vislumbrar uma unidade totalizante e indivisível na composição do sujeito 

narrativo criado por Inca. A crítica atribui a essa rotatividade dos sujeitos enunciativos 

uma espécie de procedimento de validação da escrita mestiça, segundo o qual o 

interesse recairia não só na dualidade de fontes (incaica e espanhola) como na 

autoconstrução do sujeito que fala e do lugar de que se fala no texto. Para Cornejo Polar 

(2003, p.84), há inúmeros lugares de enunciação ao longo dos Comentarios Reales,  

 

[...] visto como sujeto de la enunciación, el Inca ensaya un extenso abanico de posiciones 

discursivas. En efecto, sin tomar en cuenta los varios nombres que fue usando a lo largo 

de su vida, Garcilaso habla a veces como servidor fiel de su Majestad, a veces como 

mestizo doblemente noble, a veces simplemente como mestizo, a veces como Inca y a 

veces como indio. Son figuraciones de la persona que admiten variantes interiores y que, 

por cierto, no son siempre ni necesariamente excluyentes.  

 

 

MEMÓRIA HISTÓRICA E MEMÓRIA INDIVIDUAL 

 

               A forma peculiar como o sujeito da enunciação se apresenta se relaciona com 

o caráter contraditório com que Garcilaso lida com a memória histórica e a memória 

individual. A memória individual se volta para os limites de uma comunidade, de 

grupos ou de indivíduos que partilham determinadas experiências. Quando está 

memória ganha um estatuto literário pode se tornar uma autobiografia. Há inúmeros 

momentos nos Comentarios Reales em que o relato histórico se transforma em relato 

autobiográfico (INCA GARCILASO, I, cap.VII p.22).  

 

Yo nací ocho años despues que los españoles ganaron mi tierra, y como lo he dicho, me 

crié en ella hasta los veinte años, y asi vi muchas cosas de las que hacían los indios en 

aquella su gentilidad, las cuales contaré, diciendo que las vi. [...] Los condiscípulos, 

tomando de veras lo que les pedí, cada cual dellos dió cuenta de mi intención a su madre 
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y parientes; los cuales, sabiendo que un indio, hijo de su tierra, quería escrebir los sucesos 

de ella, sacaron de sus archivos las relaciones que tenían de sus historias, y me las 

enviaron.  

 

               O relato autobiográfico, muito além do auto-elogio e da necessidade de 

construir um lugar (fama, glória, status social), se explica como complexo procedimento 

historiográfico em Inca Garcilaso. O fragmento escolhido mostra que a justificativa para 

o relato da experiência pessoal é que esta se congrega a experiência histórica (las cuales 

contaré, diciendo que las vi). Forma-se, então, um construto simbólico que projeta, para 

além da obviedade do relato histórico e individual, um terceiro lugar que abarca o 

componente étnico do mestiço, do homem e de seu drama pessoal, das demandas legais 

do indivíduo na ordem social e das metamorfoses do sujeito enunciador, numa espécie 

de harmônica instabilidade, ou de um pluri-perspectivismo singular.  

               As posições deste enunciador são explicadas pela mobilização de conteúdos 

particulares, no fragmento exposto, ele se denomina índio para criar uma identificação 

com seus conterrâneos colaboradores, mas em outros trechos ele se designa Inca para 

marcar um lugar nobiliário, em outro momento, coloca-se como um escritor erudito. 

Segundo Cornejo Polar (2003, pp.84-85),  

 

Me parece claro, sin embargo, que „indio´ e `Inca‟ funcionan casi como hipérboles de la 

extrañeza de ser mestizo, pero dentro de un código siempre ambiguo que a veces delata 

modestia y a veces soberbia, [...] Casi podría decirse que la autodefinición del mestizo 

real como indio o Inca escriturales es una forma de subrayar la alteridad de ese discurso y 

de quien lo emite.  

 

 

LÍNGUA E CULTURA 

 

               Além da alteridade discursiva característica desse sujeito cindido entre dois 

mundos, há outra preocupação particularmente interessante: a língua como forma de 

conhecimento para aceder à cultura incaica. Nas “Advertências sobre a língua geral dos 

Índios do Peru”, ressalta-se a importância de se conhecer as particularidades do sistema 

lingüístico da língua quéchua, a língua geral do Peru, procedimento que, segundo 

Garcilaso, não era respeitado pelos historiadores espanhóis, pois corrompiam “las 
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dicciones índias”. Explicita-se a seguir resumidamente a descrição de Inca Garcilaso 

acerca da língua falada pelos incas, (Comentarios Reales, Selección, 2.Advertencias, 

p.140):  

  

 Há diferentes significações para uma mesma palavra: uma se pronuncia na região labial, 

outra no paladar, e outra no interior da garganta.  

 As palavras da língua geral de Cuzco quase sempre são paroxítonas, poucas são 

proparoxítonas, e nunca oxítonas.  

 Não há as letras b,d,f,g,j, l ( simples), rr ( duplicada) e x, mas há ll (duplicada) e r 

(simples) tendo como base o alfabeto espanhol.  

  Não há número plural, mas partículas que indicam pluralidade.  

 

               Inca faz descrições de natureza fonológica, morfológica e ortográfica, é claro 

que de maneira pouco sistemática, mas que já demonstra seu interesse para com a 

língua, postura essa que, guardadas as devidas proporções, assemelha-se a de um ensaio 

sobre lingüística. Há também uma preocupação filológica no sentido de ser fidedigno às 

formas originais do quéchua e manter a grafia utilizada pelos historiadores espanhóis 

como forma de contrastar e situar a importância dos Comentarios Reales.  

               O purismo lingüístico de Inca Garcilaso é visto como forma de ascensão a um 

universo cultural particular, e ao mesmo tempo, de preservação das tradições incaicas. 

A pitoresca advertência que Inca faz aos mestiços de sua terra para que eles sustentem a 

pureza do idioma é entendida aqui como reivindicação de um status de língua (como um 

lugar de prestígio), pois se pensa a língua quéchua como um sistema independente de 

todas as outras variedades de línguas indígenas. Além disso, Garcilaso a compara com 

outras línguas românicas conferindo-lhe uma importância jamais vista em todo o 

período histórico colonial. Provavelmente, é um dos primeiros intelectuais a pensar, 

residindo em solo espanhol, a necessidade do “bem falar” a língua de seus antepassados 

como mecanismo de resistência simbólica a uma possível dissolução da memória 

histórica. [...] que yo harto hago en señarles con el dedo desde España los principios de 

su lengua, para que la sustenten en su pureza, que cierto es lástima que se pierda o 

corrompa, siendo una lengua tan galana. (INCA GARCILASO, Selección, 

2.Advertencias p.142)  
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A NATUREZA DOS GÊNEROS DISCURSIVOS                 

 

               De todas as particularidades apontadas até aqui, nada gera tantas leituras e 

tantos problemas teóricos como a natureza híbrida dos gêneros do discurso nos 

Comentarios Reales, pois nesta obra de maturidade de Garcilaso é utilizada uma 

variedade de gêneros discursivos como o comentário, a autobiografia, a crônica, a 

historiografia, o ensaio de lingüística diacrônica, entre outros. Como exemplo desta 

mobilização de gêneros discursivos, citam-se trechos do episódio “La casa de las 

vírgenes dedicadas al Sol”, como pequena mostra da complexidade dos Comentarios 

Reales (INCA GARCILASO, IV, cap.I, pp. 83 -85):  

 

Tuvieron los reyes Incas en su gentilidad y vana religión cosas grandes dignas de mucha 

consideración, y una dellas fué la profesión de perpetua virginidad que las mujeres 

guardaban en muchas casas de recogimiento que para ellas en mucha provincias de su 

imperio edificaron; y para que se entienda que mujeres eran éstas, 

[...] lo diremos como ello era, porque los historiadores españoles que desto tratan pasan 

por ello conforme al refrán que dice: „como gato por brasas‟. [...] Cuando yo salí de 

aquella ciudad el año mil y quinientos y sesenta, era esta calle la principal de los 

Mercaderes. Dentro en la casa había mujeres mayores de edad que vivian en la misma 

profesión envejecidas en ella; [...] las llamaban Mamacuna, que intepretándo-lo 

superficialmente, bastaría decir matrona; empero para darle toda significación, quiere 

decir mujer que tiene cuidado de hacer oficio de madre, y desta particula cuna, que por si 

no significa nada. 

 

                 Nos trechos apresentados, os limites entre gêneros são muito tênues. O 

discurso historiográfico dá lugar ao relato autobiográfico, e este por sua vez converte-se 

em um relato de um cronista. O episódio “A casa das virgens dedicadas ao sol” é um 

registro das práticas religiosas da tradição incaica em que se descreve com riqueza de 

detalhes o ritual de resguardar as virgens para o Deus Sol, prática que, segundo 

Garcilaso, não teve a devida atenção da historiografia. Crítica que expõe o desejo de 

revisão da historiografia oficial e ao mesmo tempo confere um lugar de enunciação 

retoricamente engendrado por esse enunciador. Inca também faz considerações de 

natureza lexical (Mamacuna = Matrona), evidenciando sua preocupação em levantar e 

explicar de modo não sistemático um corpus que revela as peculiaridades da língua inca 
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antes mesmo do surgimento de estudos em dialetologia ou da própria lingüística 

histórica. 

               A crônica nos Comentarios Reales se situa entre um saber histórico e o 

testemunho autobiográfico, porque, por um lado, é o gênero que lida com informação, 

(neste caso informação histórica), e, por outro, a informação provém do relato pessoal 

dos fatos cotidianos. O que já é por si só contraditório, pois se trata de um testemunho 

de fatos banais que tem algo de histórico? A crônica na obra de Inca oscila entre a 

crônica narrativo-descritiva, quando se busca descrever e caracterizar seres; e a crônica 

histórica, em se tratando de feitos e fatos históricos.  

               Há ainda outro aspecto que dimensiona a complexidade da obra de Garcilaso: 

o trabalho de validação de um real imaginado, ou, como caracteriza Pupo Walker, a 

historicidade do imaginário, que consiste na possibilidade de se pensar o relato histórico 

a partir da implícita valorização da experiência imaginativa, que em parte se trata de um 

discurso da história que se mantém através de um constante reelaborar discursivo de um 

sujeito obstinado. Para a reconstrução do testemunho histórico, Inca Garcilaso supre as 

lacunas inerentes à memória individual e coletiva, intuito esse que já se anuncia de 

alguma maneira ao optar por traduzir a obra neoplatônica de Leão Hebreu, escritor 

sefardita expulso de Espanha e autor do Dialoghi di Amore. Como conclui Pupo Walker 

(1987, p.400), “En los comentarios el discurso no sólo ofrece una visión deslumbrante 

de la historia sino que inaugura además una manera americana de sentirla”. 

 

 

Nueva Corónica y Buen Gobierno de Guaman Poma  

 

               O indígena Felipe Guaman Poma de Ayala, ao contrário de Inca Garcilaso, 

reivindica que as práticas culturais incaicas são anteriores ao império de Manco Capac, 

não endossa a idéia de configuração caótica das primeiras sociedades que lá habitavam 

tampouco valoriza a oposição trevas / luz como recurso dimensional do mito fundador 

da civilização inca. Para Guaman Poma, não há espaço anterior, como que desgarrado 

dos processos históricos, mas considera que essas diferentes etapas não devem ser 

excluídas, pois são significativas para equacionar a História.  

               A obra Nueva Corónica é constituída por textos e desenhos de Guaman Poma; 

é, portanto, texto visual e verbal. Como vemos nas lâminas a seguir:  
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               A peculiaridade da relação entre a materialidade textual e visual se dá menos 

pela correspondência entre elas do que pela inusitada capacidade de contradição que 

uma forma tem para com a outra, pois há partes em que os índios que jamais roubam no 

texto verbal são mostrados roubando no texto visual. Não se trata de mera ilustração ao 

texto verbal, mas da introdução de um novo olhar (com fins políticos), que pode ter uma 

relação de concordância ou discordância para com o texto escrito, o que demonstra uma 

visão independente que é capaz inclusive de criticar o mundo inca. Como se sabe, 

Guaman Poma recebeu forte educação voltada para as tradições incaicas, mas também 

aprendeu, como muitos de seus conterrâneos, uma educação religiosa católica passada 
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pelo seu meio-irmão o ermitão Martin de Ayala. Daí o sincretismo religioso presente 

nas suas placas (formadas por desenho e texto).  

               Nueva Corónica é dividida em duas partes: uma primeira, voltada para o 

mundo pré-incaico; e uma segunda, para o mundo incaico, fazendo também a denúncia 

da vida cotidiana das primeiras décadas do regime colonial. Neste sentido, é uma 

crônica de um passado distante e dos reinos mais próximos à época do autor. 

               Os desenhos de Guaman Poma, segundo a sistemática pesquisa do grupo de 

estudos surgido em Lima
ii
, possuem um sistema de organização simbólico baseado nos 

modelos do pensamento indígena, segundo o qual o mundo é pensado sob uma ordem 

hierárquica baseada em dualidades como: alto – baixo (Hanan – Hurín), direita – 

esquerda, masculino – feminino, sol – lua, entre outros, separados por campos 

semânticos mais valorativos e outros menos. As placas de Poma são produzidas a partir 

da divisão em nove lados e em quatro rumos, conhecidos como Tahuantinsuyu. 

Segundo Carlos González, Hugo Rosati e Francisco Sanchéz (2003, p.41), 

 

Desde la dualidad se puede alcanzar la idea de tetrapartición, base de la organización 

espacial del incario; así tenemos al Tahuantisuyo, el mundo de los cuatro rumbos, 

dividido en: Chinchaysuyu ( Rumbo Norte), Antisuyu (Rumbo Este), Collasuyu ( Rumbo 

Sur) y Cuntisuyu (Rumbo Oeste). Se conformaría teniendo a Cuzco como centro u 

„Ombligo del Mundo‟ como eje del par arriba-abajo del mundo o nivel terreno (Hanan-

Hurín), aglutinando en el primero al Chinchaysuyu con el Antisuyu bajo la denominación 

de Hanan y al Collasuyu con el Cuntisuyu, bajo la denominación de Hurín.  

 

                A idéia de lateralidade (com sua divisão bipartite direita - esquerda) além de se 

relacionar à concepção de mundo de Guaman Poma, é um dos eixos definidores de seu 

posicionamento político sobre variados aspectos da história incaica e pré-incaica, que 

potencializa o jogo de combinações das influências pré-hispânicas e ocidentais em sua 

obra. Para ilustrar esse procedimento toma-se como exemplo o desenho da página 42, 

de La Nueva Corónica, conhecido como o mapa mundi de Poma, onde são 

representadas as Indias por sobre a Espanha, em claro intuito de apresentar uma postura 

distinta da cartografia ocidental, como explicado por Rolena Adorno em seu estudo 

sobre Guaman Poma (1986).  
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               As influências ocidentais se fazem presente, sobretudo, por via do catolicismo 

e sua valorização dogmática do mundo sacro por oposição ao profano. A placa (número 

01), que inaugura a Nueva Corónica, está assentada sobre hierarquias:  

 

 

 

 

               Conforme as indicações do grupo de pesquisadores surgido em Lima, no lado 

direito superior (de quem vem da placa em direção ao leitor-observador) está a 

autoridade papal; no lado esquerdo superior, o rei de Castela, tirando a coroa, 

ajoelhando-se em direção ao papa em sinal de respeito; no lado esquerdo inferior, o 

próprio autor, ajoelhado em respeito às duas autoridades. No centro, situam-se o escudo 

papal, o escudo de armas de Castela e da família nobre do autor, posicionados conforme 

o valor hierarquicamente conferido ao mundo divino e, por extensão, da influencia 

ocidental absorvida pelo indígena Felipe Guaman Poma de Ayala.                
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                

               Estudar a obra de Inca Garcilaso e de Guaman Poma de Ayala é espantar-se 

com a prodigalidade e complexidade do pensamento de autores que, já no século XVII, 

refletiram criticamente sobre os processos históricos do mundo hispano-americano. 

Nosso objetivo foi enfatizar o caráter altamente interessado de suas práticas discursivas 

e explicitar as intenções subjacentes de cada texto, buscando mapear suas principais 

temáticas, e relacionando-as ao contexto histórico-social em que se deram.  

               A reflexão nas obras Comentarios Reales e Nueva Corónica y Buen Gobierno 

se dá sob um olhar atento às especificidades da realidade hispano-americana através do 

resgate da memória histórica como mecanismo de afirmação de uma cultura e projeção 

de temas que serão fundamentais para a constituição do pensamento latino-americano. 
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i
 Batalha em que se enfrentaram os seguidores do conquistador espanhol Gonzalo Pizarro e Diego de 

Almagro, em guerra civil motivada pela insurreição de Pizarro diante de Blasco Nuñez, primeiro Vice-

Rei do Peru. 

 
ii
  O grupo de estudos, formado por pesquisadores de diversas áreas, como Carlos González, Hugo Rosati, 

Francisco Sánchez, surgiu em 1996, em decorrência de uma polêmica suscitada no IV Congresso de 

Etnohistoria,, em que alguns pesquisadores colocaram em cheque a autoria da crônica, atribuindo-a ao 

jesuíta Blas Valera. Este fato serviu de incentivo à análise sistemática do desenho de Guaman Poma, e 

teve como fruto a obra Guaman Poma. Testigo del Mundo Andino. Para mais informações conferir: 
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As relações entre machismo e cavalheirismo sob diferentes modos de pensamento
1
: 

cinema e literatura. 

 

 

Juliana Carneiro da Silva
2
 

(UNICAMP) 

 

 

Resumo: Fruto de pesquisa de iniciação científica
3
, o presente artigo parte da 

interpretação hermenêutica do romance de Choderlos de Laclos (Relações Perigosas, 

1971) e de sua adaptação fílmica (Ligações Perigosas, Stephen Frears, 1988) em busca 

de lançar um novo olhar sobre as figuras masculinas do cavalheiro e do machista, 

entendo-os como movimentos que se aproximam, coabitam, se interpenetram e 

influenciam, configurando o cavalheirismo uma forma de mudar para permanecer
4
 em 

relação ao machismo. 

 

Palavras-chave: cavalheirismo, machismo, Choderlos de Laclos, estima pública, 

aparência. 

 

                                                 
1
 Conceito de Deleuze que, na obra de Vasconcellos (2006, p. XVI), aparece aplicado ao cinema, o qual, 

sendo constituído por imagens e símbolos cinematográficos, que, na filosofia deleuziana, são concebidos 

como uma forma de pensar, tem o mesmo estatuto que a ciência, a filosofia e a arte, na qual incluo a 

literatura. 
2 Graduanda em Ciências Sociais pela Unicamp e autora de uma pesquisa de iniciação científica 

fomentada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - SAE/UNICAMP e orientada 

pela Professora Doutora Amnéris Ângela Maroni durante o período compreendido entre agosto de 2010 e 

julho de 2011 sob o título Relações entre machismo e cavalheirismo: uma interpretação da obra de 

Laclos. (IFCH - Unicamp, Campinas, Brasil, e-mail: julianasilva.csociais@gmail.com, lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5088695914314720). 
3
 Supracitada. 

4
 Esta ideia deriva-se da famosa expressão de Tancredi no filme O leopardo, de Luchino Visconti (1963): 

“é preciso que as coisas mudem de lugar para que permaneçam onde estão”, a qual corrobora com 

Manuela Carneiro da Cunha (CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Capítulo 19: “„Cultura‟ e cultura: 

conhecimentos tradicionais e direitos intelectuais”. In: Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2009) ao afirmar que “A mudança se manifesta de fato no esforço para permanecer igual” 

(p. 372) referindo-se às armadilhas da subversão da cultura. 

mailto:julianasilva.csociais@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/5088695914314720
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Abstract: Product of a scientific initiation research
5
, this article part of un hermeneutic 

interpretation of the novel by Choderlos de Laclos (Dangerous Relations, 1971) and his 

filmic adaptation (Dangerous Liaisons, Stephen Frears, 1988) in search of launching a 

new look at the male figures of gentleman and sexist, understand them as movements 

that are approaching, cohabit, interpenetrate and influence, configuring the 

chivalrousness a form of change to stay
6
 for sexism. 

 

Keywords: chivalrousness, sexism, Choderlos de Laclos, public esteem, appearance.  

 

olhar o mesmo olho 

        com outros olhos 

em outro olhar 

        o mesmo olho 

nos mesmos olhos 

        o olhar do outro 

        de olho. 

 (Ver, Alice Ruiz, 2009). 

 

  

 Indo contra a ideia de cinema como janela para o mundo ao discutir as 

concepções do estatuto som/imagem frente a realidade, Ismail Xavier (2005) define o 

cinema como  um discurso, sempre ficcional, porque produzido e controlado por uma 

fonte produtora, composto por sons e imagens em uma dialética entre representação e 

presentação; como ressalta Pudovkin: “Entre o evento natural e sua aparência na tela 

existe uma nítida diferença. É exatamente essa diferença que faz do cinema uma arte.” 

(PUDOVKIN, Film technique; p. 86, apud, XAVIER, 2005, p. 54) e permite, segundo o 

realismo crítico, que tenhamos uma percepção integrada e crítica dos fatos,  o que não 

ocorreria na vida cotidiana (Cf. XAVIER, 2005, p. 68).  

 Sendo assim, para essa corrente, a arte prestar-se-ia, contrapondo-se a um certo 

cinema que, por seu aspecto manipulador e articulador, cria um mundo imaginário, 

                                                 
5
 Research fostered by Institutional Program of Scientific Initiation Scholarships-SAE/UNICAMP and 

guided by Professor Amnéris Ângela Maroni during the period August 2010 and July 2011 under the title 

Relations between sexism and chivalrousness: an interpretation of the work of Laclos. 
6
This idea derives from the famous expression of Tancredi in the film the Leopard, directed by Luchino 

Visconti (1963): "we need things to change from place to remain where they are", which corroborates 

with Manuela Carneiro da Cunha (CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Capítulo 19: “„Cultura‟ e cultura: 

conhecimentos tradicionais e direitos intelectuais”. In: Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2009) by stating that “the change manifests itself in fact in an effort to stay the same” (p. 

372) referring to the pitfalls of subversion of culture. 
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alienando o espectador de seu mundo, a “produzir experiências aptas a fornecer o 

retorno ao mundo concreto, a provocar a reativação da percepção direta e vivida dos 

acontecimentos.” (XAVIER, 2005, p. 69) – é justamente o que Deleuze diz do cinema 

moderno (caracterizado segundo Vasconcellos (2006, p. XII, XX e XXI) por romper 

com a narrativa do cinema clássico tendo o tempo como instância privilegiada) e das 

demais artes, quando afirma que estes, através da relação com o Fora
7
, surpreender-nos-

iam com o impensado no pensamento
8
, colocando-nos diante do nosso mundo (Cf. 

DELEUZE, 1990, apud, LEVY, 2003, p.121), ao qual nos religaríamos, e fazendo-nos, 

ao nos levar à abertura ao outro, ao desconhecido, contestar, resistir e criar frente ao que 

se encontra cristalizado.  

 Existe, deste modo, na perspectiva realista crítica do cinema, uma “confiança na 

realidade” e uma “minimização do sujeito do discurso”, a fim de deixar que o mundo 

visível captado transpareça seu significado (Cf. XAVIER, 2005, p. 75), que se conecta 

com a exclusão de toda subjetividade na literatura enquanto experiência do Fora 

proposta por Blanchot e Foucault (isso porque, segundo o último, a autoria é um 

processo de controle do discurso na medida em que “O autor, como função, promove a 

unidade e a origem da significação do discurso” (LEVY, 2003, p. 59)): para o primeiro, 

tal movimento assume o nome de neutro e é caracterizado por desenvolver-se do eu ao 

ele: é um movimento de sair de si e do mundo, de criar um discurso sem eu, de ninguém 

e, exatamente por isso, de todos, sendo, portanto, o responsável por produzir um espaço 

para a emergência do  próprio ser da palavra literária.  

 Tendo isso em vista, podemos afirmar que esse olhar com outros olhos em 

relação à vida cotidiana possibilitado pela literatura (e, no caso de Deleuze, pelas 

demais artes), se dá em função da relação com o Fora, enquanto que, de acordo com 

Xavier (2005), ele foi, dentro do campo cinematográfico, tradicionalmente produzido 

pela atividade de montagem, uma vez que é nesta que são determinados os tipos de 

relação entre as imagens e entre os fenômenos apresentados nelas; tal atividade definiria 

                                                 
7 Baseada na leitura de Levy (2003) entendo o Fora como um espaço do puro devir, isto é,  “A realidade 

aí está presente, mas não sob o domínio das formas (real atual), e sim sob o domínio do indeterminado, do 

imprevisível, daquilo que Deleuze entende por devir.” (LEVY, 2003, p.80): algo que está prestes a se 

realizar, mas que nunca o faz de fato.   
8
 Porque permite o contato com outros mudos possíveis (que são trazidos à tona pela literatura e, em 

Deleuze, demais artes, através da relação com o Fora). Este se traduz em Blanchot pela expressão o outro 

de todos os mundos (o próprio Fora que emerge da relação com a literatura) e em Deleuze por o outro do 

mundo, “que faz deste mundo um outro” (PELBART, 2000, p. 62, apud, LEVY, 2003, p.126).   
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também o grau de evidência da descontinuidade entre as imagens, o que pode contribuir 

ou não para acentuar a ilusão do efeito janela e da veracidade do cinema.  

 Tal atividade é vista pelos neo-realistas (corrente à qual Frears é relacionado
9
) 

como um perigo que pode, através da intervenção e da manipulação, ameaçar a 

revelação do essencial (“aquilo que emana de cada imagem” (XAVIER, 2005, p. 75)); o 

que se critica é justamente a manipulação das imagens a fim de criar um sentido para o 

plano – “... se algo fica para definir, tal indefinição é considerada expressão fiel da 

própria abertura da realidade.” (idem) -; o que se propõe é, então, a participação ativa do 

espectador, que contribui com sua vontade para a doação de sentido à imagem. 

Creio que é justamente esse fator (deixar as coisas meio encobertas, no ar, com 

uma certa ambigüidade, sem dizê-las explicitamente para que, então, o espectador possa 

doar sentido a elas), fundamental neste filme, porque também é caro aos jogos de 

sedução, que não encontramos na adaptação teatral do romance de Laclos (Ligações 

Perigosas, direção de Mauro Baptista Vedia, baseada na adaptação do romance de 

Laclos de autoria de Christopher Hampton (1986)  - dramaturgo, roteirista e diretor de 

cinema britânico -, a qual também fundamentou a realização do filme aqui estudado).  

Nesta, os personagens, em especial Valmont, são unidimensionais, não apresentando 

muita profundidade, complexidade ou ambigüidade, e encontram-se enredados em uma 

trama, que aproxima-se do “pastelão”, em que as intenções se dão  de forma explícita, 

limitando o espaço deixado à ambigüidade, não trabalhando o não-falado , deixando 

tudo às claras, explicitando tudo, não deixando as coisas no ar; aqui as palavras e os 

gestos exagerados e dirigidos ao público tomam o lugar dos gestos, das expressões 

faciais e corporais e das trocas de olhares, tão característicos e belissimamente 

desenvolvidos no filme, como se fosse necessário garantir o entendimento por parte do 

público daquilo que já se encontrava nas entrelinhas. O que o teatro faria, então, é, a 

meu ver, impor um sentido ao público, relegando-o a passividade perante o espetáculo. 

Nas palavras de Bosco (2008, p. 38) sobre a literatura podemos encontrar uma 

melhor expressão da diferença entre essas duas obras: a questão residiria no fato de que 

o filme, ao contrário do teatro, revelaria intenções e sentidos sem explicitá-los, deixando 

um lugar decisivo ao espectador: “O lugar do leitor” (no caso de Bosco, e do espectador 

no nosso) “é a dimensão invisível da cena:” (a qual, segundo Xavier (2005, p. 181), é 

                                                 
9
 Cf. SAMPAIO, 2006. 
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condição e sentido da dimensão visível) “é aí que ela pode se locupletar, desde que o 

leitor seja capaz de ativar-lhe os sentidos. A cena é incompleta sem o leitor.”, que 

assume, então, um papel ativo e fundamental no desenrolar da obra.  

Cumpre ressaltar, porém, que Metz ([s.d], apud, XAVIER, 2005, p. 153) critica 

essa visão da participação ativa do espectador ao doar sentido aos planos 

cinematográficos dizendo que ela é ilusória, já que é 

 

 “O aparato cinematográfico” que “ define as condições e determina a 

natureza da experiência do sujeito, bem como seu lugar na engrenagem 

industrial e institucional que produz a imagem: e o faz de tal modo que o 

sujeito tem a ilusão de  que ele é o centro de tudo e de que é através dele que 

as imagens adquirem sentido”. (XAVIER, 2005, p. 153. Grifo meu.). 

 

 

 Tudo isso ocorreria em especial através da atividade de montagem, a qual, 

apesar de criticada, não se exclui da prática do cinema neo-realista, prestando-se à “... 

eliminação inevitável de uma realidade abundante demais.” (ibidem, p. 81). Assim, os 

truques utilizados pelo cineasta devem ocorrer majoritariamente diante da câmera, 

aparentemente
10

 nada devendo aos meios específicos do cinema. 

 Tal associação (imagem=real) preza pela transparência
11

 e também é bastante 

cara ao cinema hollywoodiano, do qual faz parte o filme aqui estudado; este é 

caracterizado por Tavernier e Coursodon (1997, p. 147) 
12

 como uma adaptação fiel 

(com a exceção do final) e convincente da obra de Laclos, que foi por muito tempo 

considerada inadaptável. 

 Nesse aspecto, creio que, com este filme, Frears se aproxima um pouco do 

cinema clássico
13

, ao focalizar o drama, dificultando que o espectador perceba que “„as 

                                                 
10

 Isso porque, conforme Xavier (ibidem, p. 85), o que torna tais truques possíveis e tudo aparentemente 

real é justamente a sua representação na tela. 
11

 Contudo, o autor nos alerta para que a “impressão” de realidade da imagem fotográfica que acompanha 

essa idéia de transparência só se dá porque essa imagem reproduz “... os códigos que definem a 

„objetividade‟ visual segundo a cultura dominante em nossa sociedade...” (ibidem, p. 152). 
12

 TAVERNIER, Bertrand e COURSODON, JEAN-Pierre. 50 anos de cine norte-americano. Tomo 1. 

Madrid: Akal ediciones, 1997.  
13

 Entretanto se levarmos em consideração a taxonomia deleuziana, poderíamos especular que a película 

que aqui estudamos se aproxima do cinema moderno (embora mantenha alguns elementos do cinema 

clássico, como o peso assumido pela narrativa) à medida que procura afastar-se do modelo de verdade, do 

modelo clássico de montagem e dos eventos extraordinários, privilegiando os acontecimentos ordinários 

do cotidiano, abrindo espaço para o cinema enquanto arte, que pensa e suscita o pensamento.   
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folhas se movem
14

‟” (XAVIER, 2005, p. 194) e, assim, se afastando do cinema 

moderno, cuja pergunta de fundo é “o que é cinema?”. 

 O drama em que Frears se concentra tem início quando o Visconde de Valmont 

recusa a proposta de sua ex-amante, Marquesa de Merteuil, de deflorar Cecile, a jovem 

e inocente noiva do único amante que a havia abandonado, em favor de uma mais 

audaciosa: conquistar uma mulher casada, moralista e religiosa (Madame de Tourvel), e 

se desenvolve no sedutor combate entre  esses dois  libertinos dentro do terreno da 

conquista e em torno da honra e do amor, que, nesta película, raramente caminham 

juntos – numa “tradução” da própria Marquesa: “A vaidade e a felicidade são 

incompatíveis.”. 

 Nesse terreno, grande importância é dada aos obstáculos: são eles que conferem 

valor não só aos que os mantém e aos que os vencem, mas também à conquista em si, 

uma vez que contribuem para manter o interesse do homem nela - “Meu amor mal 

durou mais que sua virtude...” e “Por que perseguimos as que nos escapam?” (falas de 

Valmont que, a meu ver também se ligam com o fantasma masculino
15

 defendido por 

Fernandes (2006), na medida em que o homem pretende conquistar aquela que se lhe 

apresenta como impossível (isto é, com a maior quantidade de obstáculos, o que à época 

em que se desenrolam filme e romance, era justamente o tipo de mulher representado 

por Tourvel) – ampliando assim suas chances de sucesso: Valmont diz a Merteuil que o 

que Danceny, professor de música e admirador de Cecile, precisa para conquistá-la são 

obstáculos e, não, ajuda. 

 Exemplo disso (obstáculos atribuindo valor à conquista) é a ocasião em que 

Merteuil expõe seu plano de vingança a Valmont: este recusa dizendo que é uma tarefa 

muito fácil (por ter sido criada em convento, Valmont acredita que a jovem, Cecile de 

Volanges, não sabe nada dos jogos de sedução e, além disso, tenderá a ser curiosa, logo, 

entregar-se-á facilmente) e, por isso, não teria o sabor de uma conquista (porque os 

obstáculos seriam poucos e facilmente transponíveis); sendo assim, tal feito não lhe 

traria a honra necessária para manter sua reputação (friamente calculada, como 

                                                 
14

 Isto é, o instante, o fugidio, o efêmero, o que não se repete; enfim, o que dá ensejo “... a que o 

acontecimento, de início insignificante, adquira um novo sentido...” (XAVIER, 2005, p. 194). 
15

 Noção de Fernandes (2006) que denota a mulher que ousa resistir aos encantos do homem, isto é, 

aquela que se lhe apresenta como impossível (com a maior quantidade de obstáculos), podendo vencê-lo 

(seja por não deixar-se conquistar, seja conquistando-o) e que corresponde ao fantasma feminino 

(converter o Dom Juan). 
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ressaltado pela Sra. De Volanges à Sra. De Tourvel, a mais nova presa de Valmont, na 

carta IX do livro e também por meio de uma carta no filme)de sedutor irresistível – nas 

palavras do próprio Visconde: “... tenho de ser fiel ao meu destino e à minha profissão”. 

 É nessa chave que se encontra, na concepção de Valmont, a conquista de 

Tourvel, à qual ele se dedica, valorizando-a, não em função de uma qualidade que ela 

tenha e o atraia, mas sim pelo fato de sua conquista oferecer grandes dificuldades, e por 

isso mesmo, quando concretizada, conferir muito prestígio, honra e glória; assim, a 

mulher vale pelos obstáculos que impõe, porque é isso que valoriza o homem que, 

conseguindo superá-los, conquista a mulher. É o que podemos ver pelas frases de 

Valmont: “Meu amor mal durou mais que sua virtude...”, isto é, que os obstáculos 

impostos à sua conquista (à Tourvel durante o rompimento de sua relação) e “Seduzir 

uma mulher famosa por rígida moral, fé religiosa e felicidade no casamento, o que daria 

mais prestígio?” (sobre Tourvel à Merteuil) 
16

.   

 É importante enunciar, contudo, que não é apenas Valmont, um grande 

conquistador, que se utiliza da linguagem da honra, inclusive para medir o valor das 

pessoas: em uma sociedade do espetáculo
17

 em que, como ressalta Ribeiro (1983), os 

comportamentos e os gestos são ensaiados (como na cena da chegada de Valmont à casa 

de Merteuil (melhor descrita abaixo), em que esta e a Sra. De Volanges preparam-se 

para recebê-lo: com um rodopio a Marquesa senta-se na poltrona ao mesmo tempo que a 

Sra. De Volanges, ambas ajeitam as roupas e as posições e, finalmente, abrem os leques 

e encerram a conversa para a chegada do visitante – com tantos arranjos e preparativos 

seguidos de uma tal imobilidade, a cena chega a lembrar uma pintura), dramatizados (o 

que, nas mãos de Merteuil e Valmont, se torna um recuso sabiamente utilizado para a 

construção de suas máscaras e como instrumento de convencimento dos demais, apenas 

abandonando a expressão séria/ fria/impassível com esta intenção; é o que podemos ver 

na cena em que a Marquesa informa a Sra. De Volanges, de forma bastante dramática e 

expressiva, lançando mão inclusive do recurso da hesitação, como forma de convencê-la 

não só do afloramento de uma  “ligação perigosa” entre  Cecile e Danceny, mas também 

                                                 
16

 Indico que esta frase, que descreve o tipo de mulher correspondente ao fantasma masculino (noção 

utilizada por Fernandes da qual me apropriei para explicitar a ponte que defendo existir entre machismo e 

cavalheirismo) e, simultaneamente, o inimigo dos libertinos, porque completamente avesso à sua 

filosofia, ilustra que a conquista aufere valor também ao conquistador.   
17

  Noção de Guy Debord em seu livro homônimo (DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Lisboa: 

Afrodite, 1972). 
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de sua “sincera” preocupação com aquele) e convencionados, configurando a sociedade 

como um grande teatro que representa e reafirma a hierarquia social através da aferição 

e auferição de prestígio, as quais se baseiam em “... um ideal de civilidade” que 

dissimula ou traveste “a realidade íntima do sentimento dos indivíduos...” (ÁRIES, 

1999, p. 9 e REVEL, 1991, p. 186-194, apud, VILLALTA, [s.d],p. 2 ), até Tourvel age 

movida pela honra: “Uma mulher de honra não trocaria cartas com você.” (Tourvel 

dirigindo-se à Valmont).  

 Em relação a isso destaco desde já uma cena que ilustra as tensões que 

permeiam esse código de civilidade e que podem abrir espaço para a manifestação do 

machismo, aproximando então esses dois movimentos (a saber, machismo e 

cavalheirismo) a priori tão distintos: 

  

Cecile, recém-saída do convento, acompanha sua mãe, Sra. De Volanges, 

em uma visita à Marquesa de Merteuil, durante a qual a chegada de 

Valmont, já premeditada pela Marquesa, é anunciada por um criado. O 

Visconde, após cumprimentar, calorosamente a Marquesa e polidamente 

Volanges, dá a volta no sofá em que aquela encontra-se sentada e atrás do 

qual está Cecile, de pé; durante esse movimento, o Visconde, ao passar perto 

daquela, a quem Volanges apresentava-o, “passa a mão” nela, mas faz 

questão de dar a impressão de que foi sem querer, fruto natural do seu 

movimento. Como a Marquesa e Volanges estavam de costas, apenas Cecile 

notou a atitude de Valmont; esta fica confusa, sem saber o que fazer: 

quebrar com o decoro e chamar a atenção dos demais para a atitude de 

Valmont ou agüentar quieta essa desrespeitosa e abusiva quebra do 

decoro. (A menina, após verificar se a mãe havia percebido algo, acaba 

optando pela última alternativa, encobrindo a grosseira atitude do Visconde 

em nome do decoro, que já havia sido quebrado por ele).  

 

 

 

 Ao mostrar Valmont e Volanges se cumprimentando cordialmente, de acordo 

com a etiqueta da época, apesar de manterem desafetos um em relação ao outro, essa 

cena ilustra um dos truques de que a Marquesa afirma se valer para construir sua fama 

de invencível perante a sociedade, embora seja uma sedutora: “Recebi-o” (refere-se a 

Prévan, um militar em quem ela estava interessada) “ com acentuada polidez, que 

demonstrava não ter eu intimidade com ele...” (LACLOS, 1971, p. 164), isto é, ela trata 

com mais polidez as pessoas que tem, ou quer mostrar que tem, menos intimidade, ao 

mesmo tempo em que explicita a (dis)simulação que o sustenta e permeia toda a 

película, uma vez que é  elemento fundamental não só da sociedade a que se refere, mas 

também da  própria civilidade e polidez. Podemos encontrar tal concepção na discussão 
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que Lebrun faz com a obra de Rousseau: para aquele, no que se contrapõe a este – 

segundo Campos (2001) a crítica de Rousseau ao mundo das aparências volta-se “... aos 

códigos da civilidade e ao jogo das aparências, entendidos como elementos centrais para 

a emergência do amor-próprio” (CAMPOS, 2001, p. 23) -, não há nada de alarmante ou 

condenável no fato de que o porte da máscara constitua “a própria essência da 

civilidade” (LEBRUN, 1983, p. 256, apud, CAMPOS, 2001, p. 117); se ela o faz é por 

polidez e não hipocrisia. 

 Tal (dis)simulação, embora perpasse todas as personagens, porque, como dito 

acima, é parte fundamental da sociedade a qual pertencem (o denominado Antigo 

Regime)
18

, é evidente e acentuada em Merteuil e Valmont, os quais utilizam-se deste 

mecanismo em seus jogos de sedução, calculando os passos e demarcando as cenas, 

como num teatro -  durante a entrevista que Valmont conseguiu com Tourvel por meio 

da intervenção de Padre Anselmo com a desculpa de querer reconciliar-se com ela antes 

de estudar com aquele, o libertino alonga-se, por várias vezes,  na espera para responder 

Tourvel para melhor coreografar seus passos rumo à conquista, utilizando inclusive o 

recurso do espelho, discutido abaixo, para ganhar tempo e refletir sobre a próxima fala, 

e aparece de maneira muito clara no livro (Carta CXXV) em diversos momentos, dos 

quais destaco este: “Mas, para nada perder de um tempo cujos momentos eram todos 

preciosos, examinei cuidadosamente o local, e, desde logo, marquei o teatro de minha 

vitória.” (LACLOS, 1971, p. 242) -, e, assim, soçobrando emoções
19

 e intenções, uma 

vez que o conhecimento destas – ou do que seja que as pessoas tentavam esconder 

(Merteuil) - por parte de outrem é tido como arma na manipulação das pessoas para se 

conseguir o que quer, sendo muitas vezes a causa da derrota da pessoa que falha em 

esconder esses elementos sob a sua máscara. É o que podemos ver na cena em que 

Merteuil conta a Valmont como se inventou, aprendendo a, por um lado, disfarçar suas 

emoções, sensações e pensamentos, cobrindo-os com os correspondentes esperados pela 

sociedade, e, por outro, buscando desvendar o que se passava por debaixo da máscara 

dos demais e na cena (que será melhor descrita mais adiante) em que Merteuil desvenda 

a Valmont como conseguiu derrotá-lo.  

                                                 
18

  Para uma discussão mais pormenorizada sobre essa questão ver: RIBEIRO, 1983.   
19

 Para mais detalhes sobre como as emoções são soçobradas pelas personagens libertinas deste romance 

através da dissimulação, ver: TANAJURA et al. , [s.d]. 
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 Esse processo de (dis)simulação, da forma como o percebo, foi, de modo 

bastante inteligente, desenvolvido no filme através do uso de espelhos (estes também 

apresentam outras funções na trama, que, no entanto, são de menor relevância para a 

questão que aqui pretendemos discutir): sempre que os dois libertinos precisam 

esconder suas emoções em uma situação difícil de fazê-lo (como Valmont na presença 

de Tourvel e Merteuil frente aquele), recorre-se ao espelho: este permite que os 

libertinos (cenicamente posicionados de frente para este, mas de costas para a pessoa 

com quem falam) escondam suas emoções e reações das pessoas presentes na cena, do 

mesmo modo que permite que o público as contemple. Sendo assim, poderíamos 

afirmar que, no filme, o uso do espelho faz parte da máscara construída por Valmont e 

Merteuil e utilizada para, entre outras finalidades, obter sucesso em suas conquistas
20

, 

mantendo sua reputação – a da Marquesa
21

 de mulher respeitável diante da sociedade e 

de forte concorrente frente à Valmont, que procura manter sua fama de libertino, o que, 

na concepção de Almeida (2002, p.16), significaria uma pessoa bem sucedida no 

controle das demais através da boa administração de seu potencial sexual, utilizando-se 

de comportamentos cavalheirescos com a finalidade da conquista, os quais, dentro da 

idéia de fantasma masculino, podem tanto exacerbar-se quanto dar lugar a 

comportamentos mais explícitos e violentos de subjugação da mulher frente à recusa ou 

resistência por parte desta. Encontramos uma ilustração desta idéia, que surge como 

uma ponte, vinda da relação com o Fora, que liga machismo e cavalheirismo, na cena 

em que Tourvel, em uma visita a Valmont, encontra-o com Emilie (prostituta bastante 

conhecida pela sociedade em que se desenvolvem as obras): aquele, vendo que está 

prestes a perder aquela, mescla palavras gentis e atitudes rudes a fim de fazê-la acreditar 

no que ele lhe diz. 

O uso da figura do espelho é bastante curioso e suscita uma interessante analogia 

com o mito de Narciso, jovem belo, filho de um deus e uma ninfa que, depois de 

condenar à morte Eco, uma bela ninfa que por ele se enamora, apaixona-se pela própria 

                                                 
20

  Creio que são elas que constituem os objetivos a que se referem Tanajura et. al. ([s.d]) na seguinte 

passagem: “Os personagens simulam seus sentimentos a fim de conseguirem atingir seus 

objetivos.”(TANAJURA  et. al., [s.d], p.1). 
21

 Esta, como já ressaltado por Bessa (1994), apresenta um comportamento moral típico dos homens de 

sua época “não tanto pela freqüência dos amantes, mas pela superioridade e arrogância com as quais os 

trata; pela maneira como joga com as palavras e, insensivelmente, incita e domina o desejo alheio e 

satisfaz aos próprios.” (BESSA, 1994, p. 17 e 18). 
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imagem refletida em um rio e assim, a contemplar-se, morre
22

, cuja figura é alvo da 

reflexão política e antropológica por parte de Campos (2001), à luz da obra de 

Rousseau; tal figura constitui-se pela degeneração das paixões naturais do homem 

(amor-de-si e pitié), sendo calcado principalmente no amor-próprio, que o leva a 

projetar-se sobre o mundo abolindo qualquer possibilidade de alteridade, já que ele “... 

usurpa todos os lugares e rouba para si a cena do espetáculo público.” (CAMPOS, 2001, 

p.26) 
23

: para ele, o outro torna-se uma exigência ( no Emílio, Rousseau fala de uma 

dependência dos homens (típica do estado civil) em oposição à dependência das 

coisas(característica do estado de natureza): “A dependência das coisas, não tendo 

nenhuma moralidade, não é nociva à liberdade e não engendra vícios, a dos homens, 

sendo desordenada, os engendra todos.”
24

) e deve estimar  narciso (homem do amor-

próprio),  reconhecendo-o enquanto sujeito individual. Nesse caso, podemos dizer que o 

homem tem uma existência fora de si, “... isto é, como sujeito ou objeto, espectador ou 

ator...” (ibidem, p. 81), cujo sentimento de existência só se manifesta na opinião do 

outro; daí derivam, segundo Rousseau, a cisão entre ser e parecer e, por conseguinte, 

todos os vícios do homem e os males da sociedade (Cf. CAMPOS, 2001, p. 85). 

Essa cisão também figura na obra literária aqui estudada (e, consequentemente, 

no filme que dela deriva), na medida em que, associada à literatura libertina
25

, pode ser 

entendida, conforme a asserção de Rouanet (1999, apud, SANTANA, 2004, p. 2), como 

uma linha auxiliar aos filósofos críticos do Antigo Regime, em especial Rousseau, pois 

difunde idéias sociais e políticas daqueles. No entanto, do modo como compreendo tais 

obras (refiro-me às de Rousseau, em especial o Discurso sobre a Origem e os 

                                                 
22

 Cf.[s.n] A fonte da vaidade. [s.d]. Disponível em: http://hall_of_secrets.tripod.com/greciavaidade.htm. 

Acesso em: 17/08/2011. 
23

 Isso porque Narciso, ao contrário do homem no estado de natureza que, por meio da pitié, se coloca 

imaginariamente no lugar do ser sofrente, não descolando-se do seu, “... ao se transportar para  lugar do 

outro, visa suprimir a alteridade, fazendo do outro mera projeção de si mesmo” (CAMPOS, 2001, p. 78).  
24

 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Livro II. In : Emílio, ou, Da educação. São Paulo: Difusão Européia do 

Livro, 1968.  p. 61. 

25
 Segundo Raquel de Almeida Prado em seu Ética e libertinagem nas Ligações Perigosas:  

 
“Se deixarmos de lado os esforços classificatórios dos especialistas e nos 

restringirmos a uma definição mais ampla de romance libertino, ou seja, a de um 

romance em que liberdade de pensamento e liberdade de costumes estão associados 

de uma maneira tal que não se possa dizer que um dos elementos – erotismo ou 

reflexão filosófica – seja secundário, talvez possamos considerar com mais segurança 

o caso das ligações perigosas dentro da tradição libertina” (PRADO, [s.d], apud, 

SANTANA, 2004, p. 2) 

 

http://hall_of_secrets.tripod.com/greciavaidade.htm
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Fundamentos da Desigualdade entre os Homens (1999), e ao romance de Laclos), o 

romancista fica aquém
26

 em sua crítica à teatralização da vida social fundada na cisão 

entre ser e parecer ao localizá-la no Antigo Regime, sendo, a meu ver, mais uma 

corrupção do homem pela Sociedade (alta sociedade, sociedade de corte) do que pela 

sociedade em geral
27

, como encontramos na teoria do filósofo genebrino. 

Para este é a passagem do estado de natureza para a vida em sociedade que 

corrompe os homens, à medida em que propicia encontros mais duradouros e frequentes 

entre eles, levando-os à comparação e à avaliação, as quais engendram o desejo de se 

destacar, que além de “quase sempre nos” colocar “fora de nós” (ROUSSEAU,1987b, p. 

189, apud, CAMPOS, 2001, p. 86), levando-nos ao nosso melhor e ao nosso pior,  

culmina na constituição de personalidades públicas e privadas.  

É nesse contexto que emerge o amor-próprio, degeneração do amor-de-si fruto 

do enfraquecimento e da corrupção da pitié, que, juntamente com a atuação da 

perfectibilidade e a fixação do espaço público, aprofunda a cisão entre ser e parecer; é 

daí, então, que surge o estado de guerra de todos contra todos do qual nos fala Hobbes 

e cuja (aparente) solução é o estado civil
28

, no qual emerge o narcisismo (atrelado à 

opinião do outro pois que vem à tona em meio ao jogo das aparências próprio da vida 

social) a que associo Valmont; este, alarmado pela possibilidade
29

 de ser alvo de 

zombarias em função de seu envolvimento com Tourvel - o que prejudicaria sua estima 

pública, abalando fortemente sua reputação de sedutor frio, irresistível e, acima de tudo, 

                                                 
26

 Entretanto, no tocante à educação das mulheres, Laclos em seu primeiro e mais radical ensaio sobre o 

tema, vai mais além que Rousseau ao defender que é impossível aperfeiçoa-la, à medida que, conforme 

identificou, em sua sociedade as mulheres eram tidas na escravatura pelos homens, o que impossibilitava 

o desenvolvimento de qualquer educação feminina, uma vez que onde há escravidão não pode haver 

educação (Cf. FERNANDES, 2006, p. 46),  enquanto  seu mestre (o filósofo genebrino) em seu Emílio 

ou Da educação, relega à mulher (Sofia), apenas uma educação voltada para a vida privada, uma vez que 

sua tarefa será, enquanto mãe, contribuir para a formação de Emílios, isto é, homens que viriam a ser bons 

cidadãos. 

Mesmo em seus ensaios posteriores, mais conservadores, Laclos vai além de Rousseau ao propor à 

mulher uma educação que permita-a “libertar-se dos elos impostos pelo homem e tornar-se dona do seu 

destino.” (FERNANDES, 2006, p. 47). 
27

 Nas palavras de Campos (2001): 

 
“A crítica de Rousseau ao narcisismo (....) desdobra-se numa crítica da própria 

cultura. Ou seja, ao colocar o narcisismo como um problema social e político, 

Rousseau põe no centro de sua crítica a base sobre a qual são mediadas as relações 

sociais no espaço público, qual seja, a civilidade” (CAMPOS, 2001, p. 104). 

 
28

 Cf. CAMPOS, 2001, p. 86 e 87. 
29

 Tal possibilidade foi levantada a partir da história contada por Merteuil sobre um suposto amigo dela 

que dizia, como Valmont, que seu envolvimento com “uma mulher inadequada” (expressão utilizada no 

filme) fugia ao seu controle. 
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invencível -,termina seu relacionamento com ela de modo rude e grosseiro.  Como 

sublinha Merteuil:  

 

“E esta foi uma das minhas maiores vitórias. (...) Mas minha vitória não foi 

sobre ela (Tourvel). (...) Foi sobre você (Valmont). Você amava aquela 

mulher. E ainda ama. Desesperadamente. Não a trataria cruelmente, se não 

se envergonhasse. Não suportava a visão de ser alvo de zombarias. E 

prova algo que sempre suspeitei. A vaidade e a felicidade são incompatíveis.” 

 

E no romance: 

“Sim visconde, amáveis muito a Sra. De Tourvel, e ainda a amais; e a amais 

como um louco; mas, como eu me divertia com vos envergonhar disso, 

corajosamente a sacrificastes. Teríeis sacrificado mil de preferência a 

suportar uma brincadeira. Ao que nos conduz a vaidade!” (LACLOS, 

1971, p. 277. Grifo meu). 

 

Assim vemos como a Marquesa joga habilmente com o fantasma masculino de 

Valmont
30

, levando-o a agir a seu bel-prazer ao mobilizar sua honra, em prol da sua
31

; 

poderíamos supor, então, que é a Marquesa quem desempenha, soberana, o papel a que 

se refere Campos (2001): 

“A vida social se teatraliza, convertendo-se em um palco no qual assistimos 

somente a um protagonista, a saber, Narciso – homem do amor-próprio – 

que, roubando a cena para si, transforma todos em meros espectadores de seu 

espetáculo.” (CAMPOS, 2001, p. 129). 

 

 

Isso porque esta, como já dito anteriormente, é guiada por uma moral típica dos 

homens de sua época e representa uma mulher que, instruindo-se a si mesma (chegando 

a saber, ao contrário da maioria de suas contemporâneas, utilizar uma máscara no teatro 

do mundo e, assim, não podendo “sentir ou confessar os seus sentimentos” (ALMEIDA, 

2002, p. 18)), não encontra lugar no mundo a não ser “entrar no jogo do homem” 

(FERNANDES, 2006, p. 47) e representar uma vez mais, mascarando a máscara que ela 

usa no jogo da conquista para que, frente à sociedade, sua reputação se mantenha pura, 

uma vez que a liberdade sexual que atingiu, através do espaço aberto pelo 

comportamento masculino da busca da glória através do empreendimento e da 

                                                 
30

 Este, por sua vez, joga com o fantasma feminino de Tourvel (converter um Dom Juan): “Queria que 

você me conhecesse bem o suficiente para saber o quanto me mudou. Meus amigos de Paris perceberam 

logo. Tornei-me o espírito da consideração, consciencioso, caridoso, mais celibatário que monge.” 

(Valmont a Tourvel). 
31

 “Enquanto eu golpeava esta, ou, melhor, dirigia vossos golpes, não esqueci que essa mulher era minha 

rival, que a tínheis achado preferível a mim, e que, enfim, me haveis colocado abaixo dela.” (LACLOS, 

1971, p. 277). 
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divulgação de conquistas, as mulheres nesta época histórica (a manutenção de amantes, 

por exemplo, era aceita), era permitida desde que elas fossem discretas, não 

negligenciassem seus papéis frente ao lar, ao marido e aos filhos e não maculassem a 

honra familiar. Nas palavras de Merteuil: 

 

“Com efeito, para vós homens, as derrotas são apenas vitórias a menos. 

Nessa partida tão desigual, nossa sorte consiste em não perder e vossa 

desgraça em não ganhar. Ainda que vos concedesse tantas qualidades quanto 

a nós, como precisaríamos ainda vos ultrapassar pela necessidade que temos 

de usá-las continuamente!” (LACLOS, 1971, p. 148). 

 

Vemos assim que há, mesmo em Laclos, uma moral sexual diferente para 

libertinos e libertinas (o que, nas obras aqui estudadas, se revela na comparação entre os 

desfechos de Merteuil e Valmont, sendo o primeiro muito mais espetacular, exemplar e 

sombrio que o segundo), a qual é aparentemente fundada sob diferenças biológicas: 

“sob a cobertura de uma hipotética „natureza‟ feminina, a sociedade tende na realidade a 

salvaguardar os valores da família e da propriedade [...] e é em nome da ordem que o 

desejo feminino é controlado, dominado e combatido”; a emancipação feminina, enfim, 

seria tão perigosa para a ordem quanto a dos camponeses (JATON, 1983, p. 158-159, 

apud, VILLALTA, [s.d], p. 4)
32

. 

Deste modo, Laclos cria em Merteuil (única personagem feminina que consegue, 

com relativo sucesso, mover-se no mundo das aparências) uma mulher livre e 

autônoma, que, no entanto, para se sustentar como tal em uma sociedade que não 

encontra para ela um lugar, revela-se um ser monstruoso (ALMEIDA, 2002, p. 18). 

Conforme afirma o autor em seu primeiro ensaio sobre a educação das mulheres: “„a 

questão é pois de saber (...) se, finalmente, no estado actual (sic) da sociedade, uma 

mulher (...) formada por uma boa educação não seria muito infeliz mantendo-se no seu 

lugar e muito perigosa se tentasse abandoná-lo.‟” (LACLOS, 1783, p. 35, apud, 

ALMEIDA, 2002, p. 16). 

 

 

 

Perigosas relações entre cavalheirismo, machismo e estima pública: Considerações 

finais. 

                                                 
32

 Ressalto que esse controle sobre o desejo feminino é atualmente discutido por Khel em O que pode 

uma mulher? e Repulsa ao sexo. 
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“Vocês (homens) podem arruinar nossa (das 

mulheres) vida com palavras galantes.” 
33

. 

(FREARS, 1988). 

 

 Discutindo o espetáculo midiático e seu controle via saturação de imagens (e não 

mais ocultação), Comolli ([s.d]) afirma que “... o espetáculo (...) é hipervisibilidade que 

supõe que „tudo está aí, visível‟...” (COMOLLI, [s.d], apud, XAVIER, 2005, p. 181); 

poderíamos especular que pode-se dizer o mesmo em relação à sociedade do espetáculo 

que encontramos no Antigo Regime, na medida em que  nesta  

 

“A etiqueta, apontando a posição de todos, é modo de reconhecimento e 

conhecimento. O gesto da rainha divulga, exibe; permite que, ao olhar 

do visitante, toda a trama da corte se exponha. É o que faz da corte um 

teatro; nela tudo é espacializado, representado. Mas além de dar a conhecer, 

os gestos têm uma função principal, a de permitirem um reconhecimento 

recíproco entre os nobres.” (RIBEIRO, 1983, p. 88. Grifo meu.). 

 

 No entanto, a interpretação das obras fílmica e literária que aqui realizamos à luz 

da hermenêutica e da bibliografia citada, indica que, conforme o mesmo autor vem a 

ressaltar, “... há sempre algo que se esconde...” (XAVIER, 2005, p. 181), a saber, no 

contexto aqui estudado, as intenções, paixões e emoções escondidas sob as máscaras 

especialmente dos dois libertinos em questão. 

 Defendo, seguindo Campos (2001), que essas intenções, paixões e emoções 

ligam-se intimamente à honra e ao prestígio social: 

 

“... vivendo sob o código da civilidade e das boas maneiras, o ser de um 

homem se confunde com sua aparência; o homem torna-se ator no teatro 

social. Não é por acaso que, nessa sociedade da aparência, a paixão por 

excelência seja a honra, a busca da estima pública.” (CAMPOS, 2001, 

p.105); 

 

estes, no contexto de que partimos, realizam-se primordialmente no campo das 

conquistas amorosas. 

                                                 
33

 Fala da Marquesa de Merteuil ao Visconde de Valmont quando aquela, questionada por este, conta-lhe 

como se inventou, isto é, como entrou no jogo de aparências, conseguindo driblar o papel relegado às 

mulheres em sua sociedade, mantendo sob uma reputação que se conservou pura frente ao público (Cf. 

LACLOS, 1971, p. 148) uma vida íntima de sedutora irresistível: Se quero um homem, conquisto-o. Se ele 

quiser divulgar, não consegue. E essa é a história. (Fala de Merteuil a Valmont na mesma cena do filme 

de Frears (1988)). 
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 Assim é que propomos que o elemento primordial do cavalheirismo seria a 

honra e não o cumprimento de um código de comportamentos, sendo este apenas o meio 

privilegiado de obter tal distinção; isso porque, como pudemos observar com a 

interpretação do romance, mas especialmente do filme, a partir do momento que o 

seguimento deste código é incapaz de manter ou conferir honra e prestígio, pode-se 

partir para outros comportamentos, em geral mais rudes e autoritários (cujo âmbito 

privilegiado é o privado
34

), que, embora não previstos pela etiqueta, não a subvertem – 

já que, mesmo que tal ato se coloque na contramão de seus códigos ao quebrar o decoro, 

ele só é possível, como vimos com Cecile, justamente pela existência deste, juntamente 

com a separação dos âmbitos público e privado e a “restrição” da mulher a este - e ainda 

conferem estima pública, bastando para isso que a conquista se concretize e, assim, de 

acordo com a concepção presente no romance e no filme, a mulher seja derrotada e o 

homem apareça como vencedor
35

. Isso porque, em uma sociedade da hipervisibilidade, 

o que acontece no âmbito privado torna-se público rapidamente. 

 É necessário, no entanto, ressaltar que as condições dessa passagem (do âmbito 

privado ao público) são diferentes para homens e mulheres uma vez que o âmbito 

público é predominantemente masculino (o que, juntamente com o menor acesso aos 

mecanismos legais por parte das mulheres - segundo Fernandes (2006), haviam leis que 

reforçavam a subjugação da mulher, na medida em que tinham por objetivo manter a 

unidade familiar e afastá-la da vida pública, submetendo-a a uma autoridade masculina; 

mesmo porque, ao contrário dos homens, elas não podiam recorrer às leis: “o marido 

pode enganar a mulher sem ser condenado, visto que a mulher não pode recorrer à lei.” 

(p. 31) - faz com que sejam as versões masculinas as mais divulgadas e aceitas) e que 

são os homens que vêm sua honra engrandecida em função da divulgação de uma 

conquista. Podemos ver essa diferenciação claramente quando comparamos o Visconde 

e a Marquesa: enquanto a divulgação de suas conquistas levam-na à desgraça (como 

ocorreu com a divulgação destas e de seus mecanismos para obtê-las através da 

                                                 
34

 Isso mostraria mais uma faceta da cisão entre ser e parecer, à medida que no âmbito público o que 

impera são os comportamentos conforme a etiqueta. 
35

 Colocamos derrota da mulher e vitória do homem porque, além de ser o mais comum, como podemos 

ver nas obras aqui estudadas através das relações estabelecidas entre Valmont e Tourvel e entre aquele e 

Cecile, notamos que a Marquesa, embora apresente, como já dito, uma moral típica dos homens de sua 

época, não utiliza tais mecanismos, valendo-se apenas das máscaras – artifício que compartilha com 

Valmont -  e armações – principalmente calcada no conhecimento dos segredos das pessoas com quem 

joga – na consecução e no abafamento de suas aventuras.  
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publicação de suas cartas após a morte de Valmont), a divulgação das de Valmont 

levam-no, inicialmente (porque, posteriormente, como narciso, ele fica refém de sua 

reputação, levando-o a abandonar Tourvel e , posteriormente, desgraçar-se em função 

disso), à glória. É o que podemos ver neste trecho do romance: 

 

“Efetivamente, esses laços reciprocamente dados e recebidos – para usar 

uma linguagem do amor-, vós somente podeis apertá-los ou rompê-los a 

vosso talante. E felizes somos ainda se, em vossa leviandade, preferindo o 

mistério ao escândalo, contentando-vos com um abandono humilhante, não 

fizerdes do ídolo da véspera a vítima do dia seguinte.” (LACLOS, 1971, p. 

148).   

 

 Tendo isso em vista podemos afirmar que apesar dos avanços na questão 

feminina engendrados pela sociedade de corte para a aristocracia (principalmente a 

francesa), ampliando os espaços em que as aristocratas podiam circular e possibilitando 

seu contato com um mundo antes interdito, essa mesma sociedade ainda subjugava-as, 

notadamente através do jogo da estima pública; sendo assim, afirmamos que o 

cavalheirismo aparece como uma forma de mudar para permanecer, uma vez que este e 

o código de conduta que o embasa são constituídos também por brechas, pelas quais 

emerge o machismo, o qual faz, portanto, parte deste, da mesma forma que um objeto 

que se encontra fora do retângulo da tela também faz parte do espaço cinematográfico
36

; 

sendo assim, o cavalheirismo, através da teatralização e da super-exposição disfarçaria o 

machismo, servindo de máscara a ele e consolidando-o sob uma forma mais velada. 

Conclui-se então que o machismo se configura como o elemento invisível que “... é 

condição e sentido do visível.” (XAVIER, 2005, p. 181), a saber, o cavalheirismo.  
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AS MOURAS ENCANTADAS: UM PANORAMA DAS LENDAS IBÉRICAS À 

TEINIAGUÁ SIMONIANA 
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Resumo 

 

Nossa pesquisa tem como intuito apresentar um panorama relacionando as mouras 

encantadas do foclore ibérico com a Teiniaguá, a personagem feminina do escritor 

gaúcho João Simões Lopes Neto (1865-1916), que integra o conto: “A salamanca do 

Jarau” de seu livro Lendas do Sul (1913) e que nada mais é do que uma bela princesa 

moura que fora encantada por Anhangá-Pitã, o diabo vermelho para os índios guaranis.  

 

Palavras-Chave: Mouras encantadas – Península Ibérica – Teiniaguá – João Simões 

Lopes Neto 

 

Abstract 

 

Our research has the intention to present an overview relating the enchanted moors of 

the Iberian folklore with the Teiniaguá, the feminine character of the southern Brazilian 

writer João Simões Lopes Neto (1865-1916), the character that is part of the tale: “A 

salamanca do Jarau”, of his book Lendas do Sul (1913), which is nothing more than a 

beautiful Moorish princess who had been enchanted by Anhangá-Pitã, the red devil for 

the Guarani‟s Indians. 

   

Keywords: Enchanted moors – Iberian Peninsula – Teiniaguá – João Simões Lopes 

Neto 

 

AS MOURAS ENCANTADAS E SUA CONCEPÇÃO IBÉRICA  

 

A concepção da moura encantada no imaginário popular ibérico ressoa a 

condição da mulher oriental como sinônimo de desconhecido que ao mesmo tempo 

seduz e causa temor. Na verdade, podemos pensá-la como uma manifestação em 

pequena escala do que o Oriente assomou e ainda assoma aos olhos ocidentais. 

Entretanto, a imagem elaborada da moura encantada na Península Ibérica não contará 

apenas com elementos orientais, pois como aclara o escritor português Alexandre 

Parafita: “A moura encantada é uma renovação do conceito de fada [segundo os moldes 
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europeus] e resultou das nossas relações com os árabes.” (2006, p. 100) De sorte que 

podemos encarar a moura encantada como a confluência das culturas de dois mundos: 

do Oriente Médio e da Europa. 

O tema das mouras encantadas é recorrente na literatura mundial e possui 

raízes pré-romanas, que antecedem em muito a própria constituição dos povos árabes. 

Basicamente, sua mitologia versa sobre jovens princesas e/ou donzelas muçulmanas 

sobres as quais recai algum feitiço, castigo divino ou maldição. No folclore ibérico, são 

incumbidas, devido à sua natureza fantástica, de proteger tesouros que, como elas, são 

encantados e vedados aos mortais comuns. 

Além da custódia de tesouros, algumas tradições ibéricas relacionam-nas a uma 

data específica, a noite de São João, a noite mais curta do ano no Hemisfério Norte, na 

qual, segundo o folclore europeu, os seres encantados deixam-se ver pelos mortais. 

Muitos relatos descrevem a aparição de princesas mouras nessa noite, penteando seus 

cabelos de ouro com um pente do mesmo metal. Aqui, a presença do ouro é uma 

manifestação das atribuições mitológicas das princesas mouras perante os tesouros. 

Como confirma Meyer, “O tema das mouras encantadas perdura até hoje em Portugal, 

entrosado no dos tesouros, que por sua vez aparece em conexão com o das furnas ou 

salamancas.” (MEYER, 1979, p. 177) 

A importância mítica das mouras no Ocidente sobrepõe-se a de seu passado 

enquanto habitante da Península Ibérica, uma vez que, enquanto mulheres reais 

desempenharam atividades cotidianas como cozinhar, costurar, lavar, tecer, fiar e 

amamentar, muito diferentes de sua principal função enquanto mulheres míticas, ou 

seja, guardar tesouros fabulosos. 

De acordo com a tradição da Península, as mouras poderiam sofrer dois tipos 

comuns de encantamento: o primeiro se consiste no encantamento das mesmas pelos 

próprios mouros, visto as lutas que eles travavam pela posse do território peninsular. 

Ora, como os cristãos estavam avançando e ganhando espaço, os mouros deixavam para 

trás suas companheiras, muitas delas princesas, sob o efeito de um encantamento para 

que assim fossem capazes de proteger os tesouros do povo árabe e para que um dia eles 

pudessem retornar e reaver suas fortunas e o domínio do chão ibérico. 

Sobre a segunda forma comum de encantamento, a mesma reflete diretamente 

o evento da miscigenação entre muçulmanos e cristãos. Tal encantamento tratava-se de 
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um castigo que a moura recebia de seu próprio pai como punição ao ato condenável de 

relacionar-se com um cristão. 

Desse modo, surge o conceito de que a moura seria vítima do seu próprio povo, 

um ser suplicante que era condenado a passar a eternidade sob encanto, a não ser que o 

encantamento fosse quebrado, como explicaremos adiante. “A figura da moura surge 

como vítima, um ser suplicante, expiador das „culpas‟ da sua etnia e por quem o povo 

nutre complacência e paixão, enquanto o mouro é apresentado como um ser abjecto.” 

(PARAFITA, 2006, p. 115) 

Não obstante, a moura passa a também ser vista como um paradigma de beleza, 

do modelo ideal de mulher. Uma super mulher que também pode ser perigosa por seus 

poderes de sedução. Consequentemente, por estarem encantadas e serem as guardiãs de 

tesouros incalculáveis, quem consegue dominá-las alcança também todas as riquezas 

que guardam. Alexandre Parafita explica que “[a] moura encantada, no imaginário 

popular, deve ser entendida como o paradigma da mulher bela, sedutora, mas perigosa 

se não estiver sujeita ao domínio masculino.” (2006, p. 119) 

A crença de que as mulheres mouras são perigosas apresenta a eleição do 

matrimônio como um ato extremamente arriscado se o homem não a dominar. Para 

Llinares, (1990, p. 48) “o meio de controle [da moura] é a submissão sexual: as mouras 

deixam de ser perigosas e, além disso, dão grande riqueza ao homem quando este 

consegue dominar o seu aspecto sexual selvagem.”  

Vista sob a perspectiva do homem ocidental, que cria a sua imagem particular 

do oriente, a moura apresenta-se como uma “miragem inventada [...], que [...] seu 

imaginário construiu, desde tempos longínquos, um arquétipo de mulher oriental 

voluptuosa, associada a danças eróticas e a outras exuberâncias corporais.” 

(PARAFITA, 2006, p. 120) Logo, a mulher árabe aparece então como símbolo da 

sexualidade e da dominação masculina. Certamente, por isso não era temida nessas 

condições, pois era facilmente dominada pelo ato sexual.  

É interessante observar que um dos principais recursos de sedução da moura 

encantada são os seus cabelos. No folclore ibérico, a exibição dos cabelos soltos por 

uma mulher a um homem tem nítidas conotações sexuais, motivo pelo qual se 

recomendava às moças solteiras da região que tomassem grande cuidado com seus 

cabelos. Todavia, semelhante visão contradiz a tradição religiosa e social muçulmana, 
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em que a exposição dos cabelos de uma mulher adulta é proibida a homens que não 

sejam o seu marido ou os seus parentes próximos. 

No que se refere à aparição das mouras encantadas, diversas são as formas sob 

as quais elas se apresentariam aos humanos, dentre as quais a mais recorrente é a de 

uma serpente. A metamorfose da moura em serpente representa todo um universo de 

cultos pagãos europeus, pré e pós cristãos. Na Península, um dos principais rituais com 

ofídios foi o culto ofiolátrico, vulgarmente conhecido como culto das serpentes. Parafita 

(2006, p. 141), nos atesta que “inúmeros petróglifos de serpentiformes têm sido 

detectados e que são testemunho da enorme presença de um culto ofiolátrico na região”. 

Não causa estranheza, pois, que o imaginário ibérico tenha associado a moura encantada 

à serpente, em função do caráter mítico que ambas representam, pois a moura é a 

guardiã de tesouros, ao passo que a serpente é interpretada sob à luz dos velhos mitos e 

lendas como um ser que intimida e amedronta e que também protege tesouros, já que 

seu 

 

aspecto aterrador induz uma auto-ponderação por parte dos mais ousados 

quando empreendem a busca dos tesouros, de tal modo que, no auge da sua 

ousadia, acabam, geralmente, por denunciar as fragilidades da condição 

humana, ao desistirem ou fracassarem, por incapacidade, por medo ou 

cobardia. (PARAFITA, 2006, p. 143). 

 

Além da aparência serpentiforme, Parafita cita outros aspectos que podem ser 

assumidos pelas mouras encantadas:   

 

boi, sapo, figurão, velha, bichos, damas a fumar charuto, leão, duas estátuas 

de pedra, cabra, mula, touro bravo, lagartos, mulher, diabo na forma de bicho 

horrendo, uma voz, guerreiros, gigantes e o diabo em forma de touro preto. 

Estes seres encantados têm a mesma missão: guardar tesouros, dificultando 

ou impedindo o acesso a ele por parte dos humanos. (2006, p. 141)  

 

Não é demais lembrar que a Teiniaguá simoniana assume, após seu encontro 

misterioso com Anhangá-Pitã, a forma de um lagarto, ou mesmo, como diz o próprio 

autor “uma lagartixa engraçada e buliçosa”. (LOPES NETO, 2006, p. 203) E é nessa 

nova forma existencial que ela atrai o Sacristão, homem que sabia das histórias contadas 

a respeito dela, como veremos adiante. 

Elemento comum nas tradições e mitologias de quase todos os povos, a 

serpente, na concepção ocidental, é um animal que mescla o bem e o mal, já que por um 
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lado ela representa a renovação da vida através de sua troca de pele, e por outro 

representa a morte com o seu veneno poderoso. A moura, por sua vez, também pode ser 

vista sob esta perspectiva, pois, é a mulher que gera a vida, no entanto, é também aquela 

que está sob o efeito de uma magia ou encantamento que implica de algum modo o mal. 

Assim, moura e serpente unem-se em razão de tais semelhanças. 

Contudo, o poder de sedução é o traço mais comum entre as figuras da moura e 

da serpente: a primeira, com seus cabelos soltos, e a última, com seu olhar hipnótico e 

traiçoeiro. No caso do folclore ibérico, o imaginário popular definiu-as ali quase como 

uma coisa só, onde uma transforma-se na outra ou convergem em um único ser metade 

humano metade animal. Essa construção cultural traz arraigada em si uma profunda 

conotação sexual. Como afirma Llinares, “La serpiente [...] representa la sexualidad 

femenina activa, y por lo tanto desmesurada y perversa.” (1990, p. 145)  

Evidentemente, que a associação da moura à serpente no seio de uma 

sociedade cristã não deixaria de privilegiar em suas manifestações a metonímia de 

ambos os seres com o demônio ou a tentação da alma, ligação que remonta ao Livro do 

Gênesis, no qual a serpente é a responsável pela queda do homem.  

 

A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor 

Deus tinha formado. Ela disse à mulher: “É verdade que Deus vos poribiu de 

comer do fruto de toda a árvore do jardim?” A mulher respondeu-lhe: 

“Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que 

está no meio do jardim, Deus disse: Vós não comereis dele, nem o tocareis, 

para que não morrais.” – “Oh não! – tornou a serpente – vós não morrereis! 

Mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se 

abriram, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal.” (GÊNESIS, 

1995, 3, 1-5) 

 

Sobre essa passagem, Parafita comenta: “Representada no feminino, vemo-la 

[a serpente] no Éden como metáfora do demónio, associada á tentação e á 

irremediabilidade do pecado” (2006, p. 142) Logo, também a guardiã árabe de tesouros 

é vista sob perspectiva idêntica, uma vez que revela seu poder de sedução, que é 

sinônimo de pecado, em boa parte pelo seu caráter erótico. A moura, com seu caráter de 

mulher voluptuosa, vem para desvirtuar o cristão, função que também o diabo ocupava 

nas crenças medievais. Além disso, outro aspecto que os une são as riquezas que ambos 

podem proporcionar: a moura, através dos tesouros ocultos de seu povo, e o diabo, por 

meio de seu poder a serviço da obtenção de almas para o inferno. 
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Como o demônio na imaginação do medievo, a moura encantada habita lugares 

subterrâneos e obscuros como covas, fragas, ruínas de antigos castelos e monastérios, 

construções abandonadas que causavam inquietação e medo nas populações.  

Na maioria dos relatos lendários afirma-se que elas vivem nos subterrâneos, 

locais com pouca ou nenhuma luz, ou ainda em imponentes castelos em baixo da água, 

escondendo-se dos humanos, pois sua presença causa grande impacto aos olhos dos 

homens. Em consonância com isso, todos que afirmaram ter visto uma moura encantada 

a observaram apenas de longe e sempre no período noturno (uma vez que elas jamais 

saem ao dia) a pentear seus lindos cabelos com um pente de ouro. 

A respeito dos esconderijos das jovens mouras, Jesús Callejo informa que: 

“Estes seres fantásticos femeninos moran en pequeñas lagunas, ríos, castros, pozos, 

cuevas, minas... pero casi sempre bajo tierra” (2006, p. 164), e esclarece:  

 

Suelen ser denominadas „encantadas‟  cuando adoptan la forma de serpiente 

– llamadas „serpes‟ y „cóbregas‟ en Galicia y relacionadas con el agua y la 

mujer – o „mouras‟ cuando se vinculan a un castro, mámoa o monumento 

prehistórico, saliendo por las noches a peinar sus cabellos. (2006, p. 164) 

 

Geralmente, quando algum homem relatou ter visto uma moura, ele sempre 

ligou a sua aparição à atividade de vê-la mexendo em sua “vistosa e solta cabeleira que 

penteia com pente de ouro” (PARAFITA, 2006, p. 119). É lícito pensar o ouro aqui 

como a representação de todos os tesouros que a moura pode oferecer ao homem que se 

render aos seus encantos. 

A invenção de tesouros árabes ocultos é recorrente principalmente no 

imaginário popular galego. Aliás, considera-se a região da Galícia, na Espanha, a cidade 

de origem das mouras encantadas. 

 

Todos os tesouros e encantamentos do antigo reino da Galiza acham-se 

depositados pelos Mouros e Romanos em esconderijos subterrâneos. A maior 

parte deles, segundo declara o pergaminho, ficam a pequena distância das 

nascentes de água, que conservam a sua fluência mesmo durante os calores 

mais rigorosos. Esta prevenção de Mouros e Romanos dá a entender que 

sendo expulsos daqueles territórios depois das guerras porfiadas, levavam a 

esperança de voltar a estabelecer-se ali mais tarde, e por isso foi que 

deixaram parte de seus haveres escondidos, temendo que lhes fossem 

saqueados pelas legiões invasoras. (RISCO, 1979, p. 317) 
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Cabe expor, que as riquezas árabes em solo ibérico sempre foram motivo de 

curiosidade e dúvida acerca da sua efetiva existência. Os registros dos primeiros relatos 

acerca da possível veracidade de tais riquezas podem ser encontrados na obra Liber 

Sancti Jacobi, (séc. XII), escrita por ordem do Papa Calixto II. O livro é um guia para 

os peregrinos a Santiago de Compostela e nele podem ser observadas algumas 

referências e notícias no que diz respeito aos tesouros árabes da velha Galícia. A obra é 

composta por cinco volumes e “é suficientemente explícita em, pelo menos, dois deles 

sobre a existência dos tesouros dos mouros.” (PARAFITA, 2006, p. 130) No volume 

IV, “Pseudo-Turpin”, por exemplo, registra-se a conquista da Espanha por Carlos 

Magno e ali se pode ler, como nos afirma Risco (1979, p. 317), “que os mouros 

ocultaram os seus haveres debaixo da terra e fugiram.” No volume que se segue, alude-

se às terras espanholas como locais de guarda de riquezas árabes: “estas terras são 

apresentadas como ricas em ouro e prata e, sobretudo, em tesouros sarracenos.” 

(MORALEJO, 1951, p. 523) Em consequência dessas crenças em tesouros ocultos no 

solo peninsular, Benito Jerônimo Feijóo, em suas Cartas eruditas y curiosas 

(1742/1760), menciona todo um conjunto de práticas para tentar encontrar tais tesouros, 

entre as quais: “recitação de evangelhos, orações e responsos a Santo António, uso de 

incenso, mirra e água benta, evocação da Santíssima Trindade, etc.” (FEIJÓO, 1781, p. 

19). 

A despeito de sua conformação mítica, Parafita julga verossímel a 

possibilidade de eventuais riquezas mouras estarem enterradas em solo ibérico, pois, 

 

quando se encaram os mouros como os antigos „donos‟ das antas, mamoas e 

grutas, ou como os antigos habitantes dos castros, necessariamente deve 

admitir-se uma relação efectiva com os tesouros, ou não fossem reais as 

imensas notícias do aparecimento, em muitos destes espaços, de joias em 

ouro e outros metais e objectos preciosos. (PARAFITA, 2006, p. 132)  

 

Ademais, a difusão das crenças de que os mouros teriam escondido seus 

tesouros para protegê-los e mais tarde buscá-los deve muito aos diversos cultos pagãos 

realizados na região ibérica. Em tais cultos haviam cerimônias que se constituíam da 

entrega e depósito de oferendas em lugares como os castros, para as entidades adoradas. 

Certamente é por isso que foi comum encontrar-se nesses ambientes objetos de valor. 

Vicente Risco defende a ideia de que os tesouros encontrados na Península e, em 
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especial na região da Galícia, derivam dos “tesouros autênticos, procedentes dos tempos 

pré-históricos descobertos em grande proporção na região da Galiza, [...] compostos por 

objectos áureos de grande peso e por peças soltas em ouro.” (RISCO, 1979, p. 323-324)  

Outra associação que o imaginário ibérico faz aos mouros é a sua ligação com 

os povoamentos pré-históricos remanescentes na região. Segundo a cultura popular, os 

mouros seriam os habitantes e construtores de locais e monumentos neolíticos, 

conforme já aludimos rapidamente. A relação ocorreu devido aos sítios pré-históricos 

estarem em conformidade com os locais de habitação presumidos para os mouros e as 

mouras. à propósito destas, Vicente Risco (1979, p. 314) assegura que elas são 

“habitantes dos nossos monumentos antigos, monumentos que os mouros construíram 

para que neles elas ficassem encantadas.” Via de regra, lugares dos quais se 

desconhecem seus construtores foram associados automaticamente à figura dos mouros 

míticos e das mouras encantadas.  Como diz Parafita (2006, p. 126):  

 

Aconteceu com os castros, as citânias, as antas e mamoas, as pedras escritas, 

os penedos com riscos ou sinais, os caminhos velhos, as aras e lápides 

antigas, as pedras milenárias, as pontes velhas, os castelos medievais, mesmo 

algumas igrejas que chamam a atenção para qualquer coisa ou em que não se 

sabe quem as construiu, as muradelas que se vêem nos montes, os penedos 

onde existem corgos, fontes, covas, furnas, e etc.    

 

Cabe notar que as mouras encantadas tiveram seus espaços de habitação 

melhor definidos pelo folclore luso-espanhol. Existem três tipos de espaços que seriam 

habitados por mouras encantadas: o primeiro consiste em lugares onde não é possível a 

vida humana, ou seja, embaixo da terra e da água, dentro de covas e rochas e ainda em 

grandiosos palácios feitos de ouro. O segundo lugar habitável por mouras são os 

ambientes que Parafita (2006, p. 127) denomina de lugares com “restos de actividade 

cultural”, sendo eles os castros
i
, as mamoas

ii
, ruínas em geral, petróglifos e canteiras.  O 

terceiro e último lugar de habitação seriam os ambientes naturais que possuíssem 

alguma característica que os apresentasse como “feitos”, tal como lugares com indícios 

de atividade cultural muito antiga, indícios que Parafita classifica como “pegadas de 

actividade cultural” (PARAFITA, 2006, p. 127) e que são representados pelas rochas 

erodidas, as depressões em terrenos, agrupamentos rochosos, acidentes naturais de 

forma geométrica, como é o caso dos poços no leito dos rios e das rochas furadas.  
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Por sua vez, nos lugares mencionados existem cerca de quatro espaços-modelo 

onde as mouras descansariam, residiriam e guardariam seus tesouros, sendo eles os 

castros ou castelos, as fontes, as fragas e as grutas. Em sua grande maioria, tais lugares 

habitados por mouras, apesar de não impossibilitar o acesso dos homens, não são 

visitados nem mesmo pelos camponeses, devido à sua localização problemática e o solo 

de suas cercanias ser improdutivo. Outra razão de não serem muito frequentados é a 

disposição geográfica do solo, bastante desviada do povoamento, motivo que propicia a 

sua observação cômoda apenas à distância. Daí explica-se a circunstância das mouras, 

na grande maioria dos relatos, serem vistas quase que exclusivamente por pastores, 

“seres solitários, quase míticos, que passam o seu tempo afastados das povoações e dos 

lugares onde mais se faz sentir a vida humana” (PARAFITA, 2006, p. 128), o que lhes 

confere semelhança em relação a elas. Certamente entre ambos existe a partilha de um 

topos comum, pois “a vegetação [de suas habitações] ou não existe, ou, existindo, não é 

„domesticada‟ pelo homem. (PARAFITA, 2006, p. 128) 

Novamente aqui irrompe a problemática da alteridade, dentro da qual os 

domínios da moura representam a existência de uma raça de seres diferentes, 

simbolizando o “Outro”, figura que paradoxalmente acentua a identidade dos povos da 

Península, os quais diante do estranhamento proporcionado pelo desconhecido vêem-se 

como iguais. Parafita não deixa de notar esta importante relação, sublinhando que para 

“esse paradigma contribuem grandemente os lugares e as circunstâncias em que [as 

mouras] habitam.” (PARAFITA, 2006, p. 128). Antes de mais nada, deve-se explicar 

que a figura do pastor, muito mais do que o simples emprego de um personagem-tipo, 

caracteriza a eleição de uma categoria de homem para o encontro com as mouras, de 

modo que o pastor  aparece como uma espécie de “entidade mediadora” nas tentativas 

de relação entre as entidades míticas e os humanos.  

Finalmente, as mouras enquanto seres míticos e encantados também podem 

relacionar-se à ideia de encarceramento, pois, como sabemos, estão fadadas ao zelo de 

objetos mágicos. Sua libertação ou possível desencantamento, bem como acontece com 

os tesouros que protegem, seriam possíveis apenas na noite de São João. As formas de 

seu desencantamento são variadas e podem ocorrer desde um simples beijo que o 

apaixonado pela encantada deve dar em sua boca, enquanto ela está sob a forma de 

serpente. No entanto, o folclore registra que a maneira mais evidente e habitual de 
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desencantar uma moura é “arrancar, normalmente con la boca, una flor o flores que la 

mora transformada en serpiente lleva a veces también en la boca, en la cabeza o en la 

punta del rabo.” (LLINARES, 1990, p. 151) 

A simbologia da flor na cultura ibérica, assim como em inúmeras outras 

culturas, parece remeter ao ato sexual, onde a ação de arrancar a flor equivale à sua 

consumação. Há também a suposição de que a flor representa o feminino submisso 

perante a dominação masculina. Na língua portuguesa, a etimologia do verbo “deflorar” 

tem aí sua explicação.   

Portanto, vista pelo imaginário popular como uma mítica guardiã de tesouros e 

que pode remeter metonimicamente ao diabo, a moura encantada responde ao perfil 

feminino que a Idade Média ocidental estereotipou como causa das mazelas da 

sociedade cristã e do mundo civilizado. Jacques Le Goff (1994, p. 146), comenta que na 

mentalidade do homem do ocidente “O corpo da mulher é o lugar de eleição do Diabo”. 

Além disso, a moura fabulizada encarna uma faceta da imagem do estrangeiro que causa 

um sentimento ambivalente, de medo e, ao mesmo tempo, de atração. E é exatamente 

assim que ela, a Teiniaguá
iii

, a moura encantada é apresentada pelo escritor gaúcho João 

Simões Lopes Neto em seu conto “A salamanca do Jarau”. 

 

TEINIAGUÁ: A MOURA ENCANTADA DE JOÃO SIMÕES LOPES NETO 

 

A Teiniaguá simoniana, é o ser que rasteja, que também pode ser visto e 

entendido como aquele que tem a necessidade de esconder-se sempre por advir de um 

local impuro, profano, diga-se, as profundezas da terra. Em comum com as mouras 

ibéricas, ela também habita um local encantado e inacessível aos humanos, onde fica 

protegida dos mesmos. A Teiniaguá, porém, é punida por dois motivos: em um primeiro 

momento por ser moura, e por isso Anhangá-Pitã a encanta, porque sua raça tem no 

coração a ganância de riquezas que o povo platino não possuía; e em um segundo 

momento, por ter se relacionado com um cristão, é condenada a viver enclausurada no 

cerro do Jarau. Diferentemente, de seus ancestrais ibéricos ela não pode sair nem 

mesmo no período noturno como o fazem as encantadas ibéricas.  

Na lenda simoniana a moura encantada tem uma relação mais complexa com o 

diabo do que as suas congêneres europeias. Dada sua intimidade com ele, a Teiniaguá 
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pode ser considerada, como quer Ligia Chiappini (1988, p. 188), “filha de Anhangá-

Pitã, o diabo vermelho dos índios guaranis.” Ao colocar esta ligação de forma bastante 

explícita e elucidativa, Simões Lopes Neto instaura um marco divisório na trajetória de 

sua moura, a qual, como já vimos, é narrada desde sua fuga de Salamanca até a sua 

libertação da prisão do cerro do Jarau por Blau Nunes. É Anhangá-Pitã que a transforma 

em carbúnculo, animal mítico que no lugar da cabeça possui uma pedra incrustada, no 

caso da moura de Simões, o seu condão mágico. 

Assim Simões Lopes Neto narra o encantamento da Teiniaguá: 

 

Anhangá-Pitã folgou, porque assim minava para o peito dos inocentes as 

maldades encobertas que aqueles chegados [mouros] traziam... [...] e 

lançando o bafo queimante do seu peito sobre a fada moura, demudou-a em 

Teiniágua, sem cabeça. E por cabeça encravou então no novo corpo da 

encantada a pedra, aquela, que era o condão, aquele. E como já era sobre a 

madrugada, no crescimento da primeira luz do dia, do sol vermelho que ia 

querendo romper dos confins por sobre o mar, por isso a cabeça de pedra 

transparente ficou vermelha como brasa e tão brilhante que olhos de gente 

vivente não podiam parar nela, ficando encandeados, quase cegos!... E 

desfez-se a companha, até o dia da peleja da nova batalha. E chamaram – 

salamanca – à furna desse encontro; e o nome ficou pras furnas todas, em 

lembrança da cidade dos mestres mágicos. (LOPES NETO, 2006, p. 200) 

 

Do encontro da Teiniaguá com o diabo-Anhangá-Pitã na furna platina nasce na 

lenda simoniana a atividade da moura como guardiã de tesouros, os quais são 

apresentados a ela pelo próprio diabo indígena. Segundo a narrativa de Simões Lopes 

Neto (2006, p. 200)  

 

Levantou-se um ventarrão de tormenta e Anhangá-Pitã, trazendo num bocó a 

Teiniaguá, montou nele, de salto, e veio correndo sobre a correnteza do 

Uruguai, por léguas e léguas, até as suas nascentes, entre as serranias 

macotas. Depois, desceu, sempre com ela; em sete noites de sexta-feira 

ensinou-lhe a vaqueanagem de todas as furnas recamadas de tesouros 

escondidos... escondidos pelos cauílas, perdidos para os medrosos e achadios  

de valentes... E a mais desses, muitos outros tesouros que a terra esconde e 

que só os olhos dos zaoris podem vispar... 

 

O que diverge na lenda simoniana em relação aos relatos populares ibéricos é o 

fato de que a Teiniaguá foi encantada pelo próprio diabo e é ele o detentor dos tesouros 

que a ela são apresentados, diferentemente do que acontece no repertório luso-espanhol, 

em que as mouras são encantadas e incumbidas de vigiar tesouros por terem cometido 

algum ato condenatório segundo os preceitos de sua etnia ou por serem escolhidas para 
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custodiar as riquezas de seu povo até o dia em que os soldados do Crescente possam 

voltar e retomar o que lhes é de direito. Neste caso, a imagem direta do diabo é 

substituída pelos próprios mouros, que seriam os detentores das artes mágicas. 

Um significativo referente de aproximação da moura simoniana com as 

ibéricas, e que as associam de alguma forma ao diabo, é a sua permanência em 

habitações subterrâneas e subaquáticas, em si lugares obscuros e evitados pelos 

humanos. No caso de Simões Lopes Neto, a Teiniaguá habita tanto a furna encantada 

em que a sua ligação com o diabo foi selada quanto a lagoa brava fervilhante nas 

margens da qual o Sacristão a aprisiona em uma guampa. Porém, a cavidade do Cerro 

do Jarau é a sua principal moradia e o local onde o tesouro encantado encontra-se 

oculto. Os homens costumam procurar a Teiniaguá em busca de suas riquezas. Já a 

ligação das mouras encantadas luso-espanholas com os homens realiza-se, sobretudo, 

através do ato sexual, pelo qual são dominadas, resultando daí a concessão das riquezas 

de que são detentoras. 

Contudo, a união sexual de uma moura encantada com um humano também se 

faz presente na lenda do Cerro do Jarau, pois a Teiniaguá une-se ao Sacristão e 

possibilita ao mesmo a realização de todos os seus desejos.  É lícito recordar que o 

Sacristão não sabe de antemão que a Teiniaguá que captura, sob forma reptiliana, é uma 

bela moura. O que o personagem sabe previamente são apenas as informações 

difundidas por histórias que ele ouvira e que falavam dos favores que poderiam ser 

obtidos por aqueles que conseguissem aprisionar e dominar o animal encantado. 

Segundo o Sacristão simoniano: “Pelo falar do padre superior eu bem sabia que quem 

prendesse a teiniaguá ficava sendo o homem mais rico do mundo, mais rico que o Papa 

de Roma e o imperador Carlos Magno e o rei da Trebizonda e os Cavaleiros da Távola.” 

(LOPES NETO, 2006, p. 204) 

Mas na lenda do escritor gaúcho a obteção dos favores da Teiniaguá implica no 

compartilhamento da sina infeliz da moura. Nem bem o Sacristão obtém o amor dela, 

cai em desgraça, e o seu ato “impuro” o conduz à condição de guardião do Cerro, 

tornando-se então um “vulto de face branca e tristonha”, cujo dever é acompanhar “os 

homens de alma forte e coração sereno que quiserem contratar a sorte na salamanca.” 

(LOPES NETO, 2006, p. 212) 
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Há que se sublinhar que a relação entre Sacristão e Teiniaguá é também 

considerada impura porque ambos unem-se “fora do casamento, o que constitui para a 

Igreja Católica um ato ilícito, portanto, pecaminoso. Além disso, une-se a uma princesa-

moura, de outra religião.” (BAVARESCO, 2003, p. 108)  

E quanto a Blau Nunes? Sua função na lenda simoniana, diante de uma 

comparação com as lendas das mouras encantadas ibéricas, equivale primordialmente às 

figuras dos pastores peninsulares que são o ponto de mediação ou convergência do 

mundo sobrenatural com o real. Blau serve de ponte entre esses dois mundos diante de 

sua condição de indivíduo que oscila entre ambos. Ademais, só ele é capaz de libertar os 

amantes condenados pelo motivo de ter sido ele o único que encontrou a furna do Jarau 

por mero acaso, sem ter nos olhos a cobiça e a inveja comum dos homens, uma vez que 

todos os outros que ali chegaram vieram movidos pela ganância. Frise-se que Blau 

inicia e obtém a salvação do Sacristão e da Teiniaguá primordialmente pelo seu 

desapego material e pelo tratamento cristão que dispensa aos encantados. O próprio 

Sacristão reconhece o seu comportamento: “Todos os que vieram são altaneiros e 

vieram arrastados pela ânsia da cobiça ou dos vícios, ou dos ódios: tu foste o único que 

veio sem pensar e o único que me saudou como filho de Deus.” (LOPES NETO, 2006, 

p. 212) 

Palavras que têm poder sobre o mundo imanente e transcendente, a saudação 

desavisada de Blau age como uma espécie de antídoto ou quebra do encantamento que 

aprisiona os dois condenados no Jarau. Sua essência é emblema cristão e profisão de fé 

porque em uma história moralmente cristã apenas a fé conjugada ao amor e à humildade 

pode proporcionar a redenção. Para o Sacristão, a salvação deverá advir “quando a 

terceira saudação de cristão bafejar estas alturas, o encantamento cessará, porque eu 

estou arrependido... e como Pedro Apóstolo que três vezes negou Cristo foi perdoado, 

eu estou arrependido e serei perdoado.” (LOPES NETO, 2006, p. 213) 

Sinônimo da salvação terrena e espiritual, o desencantamento significa também 

a anulação de todos os elementos que se originam do fado dos aprisionados, pois, 

 

está escrito que a salvação há de vir assim; [...] e quando cesar o meu 

[Sacristção] cessará também o encantamento da teiniaguá: e quando isso se 

der a salamanca desaparecerá, e todas as riquezas, todas as pedras finas, todas 

as peças cunhadas, todos os sortilégios, todos os filtros para amar por força... 

para matar... para vencer, tudo, tudo, tudo se virará em fumaça que há de sair 
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pelo cabeço roto do cerro, espalhada na rosa dos ventos pela rosa dos 

tesouros. (LOPES NETO, 2006, p. 213) 

 

Manifestação do perdão de Deus, o desencantamento na lenda simoniana 

emula a liberdade e um recomeço: “aquele par novo, de mãos dadas como namorados, 

deu costas ao seu desterro, e foi descendo a pendente do coxilhão.” (LOPES NETO, 

2006, p. 227) Sua natureza destoa do desencantamento das mouras no folclore ibérico, 

que não redime perante o sagrado, mas é tão somente uma consequência da dominação 

fálica da estrangeira. Talvez seja interessante pensar a dominação masculina das mouras 

encantadas da Espanha e Portugal como uma chave de nova dominação, visto que 

submissa anteriormente ao encanto a moura liberta passa então a estar sob o jugo de seu 

libertador.  

No mais, como em alguns relatos ibéricos o desencantamento das mouras é 

associado a rituais demoníacos, nelas a libertação da moura pode também representar a 

condenação de seu salvador, que põe em perigo sua alma ao compartilhar um rito e um 

ambiente afeitos ao demônio, como o creram as mentalidades do medievo. Parafita 

comenta que “O ritual de desencantamento é, claramente, uma prática esotérica que 

implica a adesão a códigos diabolizados ou satânicos. Participar representa, por isso, 

penetrar nos domínios do demônio.” (2006, p. 163) 

Semelhante situação acarreta uma condição contraditória, já que o seu malogro 

reflete justamente a meta do caminho percorrido pelos personagens simonianos. Em 

síntese, “o insucesso do desencantamento representa o triunfo da moral cristã” 

(PARAFITA, 2006, p. 163). Em Simões Lopes Neto, a solução é competência apenas 

do perdão divino, com o prevalecimento exclusivo do bem.  

 Note-se que a imagem medieval típica gerada no seio da Europa, onde a 

mulher irrompe como símbolo do mal, é mais forte na narrativa de Simões do que na 

moura encantada padrão do folclore ibérico. Na narrativa de Simões Lopes Neto, a 

moura, transmudada em Teiniaguá, perverte o Sacristão e o faz abjurar a sua fé cristã. 

Segundo Flávio Loureiro Chaves, a moura simoniana pode ser assim definida: “Mulher/ 

bicho imundo, porque é a causa da tentação e do erro. Ela é a imagem do abismo e da 

desordem; tem a conotação da falsidade, traição e feitiço. Mulher/ demônio, porque é 

associada a Anhangá-pitã; a mulher/ moura que se vota a destruição da cristandade.” 

(CHAVES, 1982, p. 92)  
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Ao estabelecer o seu vínculo com a moura, o Sacristão da Missão de São Tomé 

vê-se condenado duplamente: pela lei secular da Igreja e pelo feitiço que envolve a 

própria Teiniaguá. Se a moura salva o jovem da morte imposta pelos que se intitulam 

representantes terrenos do poder de Deus, ela não obtém o mesmo sucesso diante do 

poder divino em si, o qual condena ambos à clausura no Jarau. Em um lamento 

profundo dessa sua sorte, o Sacristão não é nenhum pouco condescendente com a sua 

amada: “Fui sentenciado a morrer pela morte no garrote, que é infame; condenado fui 

por ter dado passo errado com bicho imundo, que era bicho e mulher moura, falsa, 

sedutora e feiticeira.” (LOPES NETO, 2006, p. 208) Todavia, o mal passo do Sacristão 

é justificado pelo mesmo: “ia eu começando o meu fadário, todo dado à teiniaguá, que 

me enfeitiçou de amor, pelo seu amor de princesa moura, pelo seu amor de mulher, que 

vale mais que destino de homem!” (LOPES NETO, 2006, p. 211) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Enfim, na concepção ibérica, a moura encantada, apesar de pertencer à etnia 

islâmica e de ser observada como um ser encantado é também vista como uma vítima de 

sua própria gente, pois, foi deixada para trás, em terras estrangeiras, enquanto os seus 

foram, forçosamente, retirados da Península. Por ser vítima de um encantamento é 

encarada com piedade pelos “humanos” que a consideram um ser expiador dos pecados 

de seu povo, o que não quer dizer que ela seja olhada a partir de uma perspectiva que 

lhe concede humanidade em demasia, já que sua condição será sempre a de um ser que 

deve ser evitado, seja por seu caráter sexual ou por estar sob o efeito de um feitiço, 

instância de práticas pagãs e do próprio diabo. Por sua vez, a Teiniaguá simoniana 

também é o símbolo das associações com o demônio, do ser que deve ser evitado, 

porém, ela não causa, em nenhum momento como as mouras ibéricas, compaixão, 

restando à mesma somente o clausuro e a condenação no Jarau. Sua condição de mulher 

moura encantada por Anhangá-Pitã só lhe é útil para atrair aqueles que queiram 

contratar pactos com o maligno na salamanca do cerro. Seu caráter sexual é um convite 

aos homens de coragem que a desejam, assim como Blau Nunes, que passa por sete 

provas e que como prêmio quer apenas o amor da encantada. Ela é também uma vítima 
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dos sortilégios, mas somente a bondade divina pôde libertá-la, eis sua diferença 

principal em relação às mouras do folclore luso-espanhol.  
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i
 Castros: ruínas de um povo das montanhas que habitou o noroeste ibérico durante a Idade do Ferro. 

ii
 Mamoa: monte arredondado de pedras ou outro material de onstrução que geralmente recobre câmaras 

pré-históricas escavadas em determinado terreno. 

iii
 A personagem feminina que integra o conto “A salamanca do Jarau” do escritor gaúcho João Simões 

Lopes Neto (1865-1916), em seu livro Lendas do Sul (1913). Ela é uma princesa árabe que foi encantada 

pelo diabo, Anhangá-Pitã, e que por sua condição de encantada, de mulher muçulmana e de mulher 

apaixonada por um Sacristão das Missões Jesuíticas em São Tomé, foi condenada ao clausuro do cerro do 

Jarau. Ela asssocia-se ao diabo, protege tesouros e entrega os mesmos, ao homem  que aceitar o desafio 

de entrar na salamanca encantada e passar por sete provas.  
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Uma proposta de leitura: o “movimento dialético” no pensamento de Antonio 

Candido.  

 Ana Carolina Vila Ramos dos Santos1 

(UNICAMP) 

                                 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar o que é chamado por alguns autores 

de “movimento dialético” no pensamento do importante crítico literário brasileiro 

Antonio Candido. Para tanto, são analisados alguns trabalhos do autor publicados no 

âmbito da teoria literária de modo a traçar a persistência desse “movimento dialético” 

ao longo da obra do autor; sugerimos que esse “movimento dialético” é o elo de ligação 

entre crítica literária e a sociologia do autor.  

Palavras-chave: dialética, teoria literária, pensamento social brasileiro 

 

Abstract: This article presents what has been called by some authors of "dialectical 

movement" in the thought of the Brazilian literary critic Antonio Candido. To this end, 

we analyze some of the author's works published in literary theory in order to trace the 

persistence of the "dialectical movement" along the author's work, we suggest that this 

"dialectical movement" is the link between literary criticism and the author‟s sociology.  

Key words: dialetic, theory of literature, brazilian social thought.  

 

 Este artigo tem como tração central uma tentativa de compreensão do 

pensamento do importante crítico literário brasileiro Antonio Candido; esse artigo nasce 

de reflexões desenvolvidas acerca da sociologia de Antonio Candido como apresentada 

em “Os Parceiros do Rio Bonito” (SANTOS, 2010 a). O que venho descobrindo em 

meus estudos sobre tal obra é que é possível verificar que há na história do pensamento 

social brasileiro e, mesmo, na sociologia Brasileira em suas primeiras décadas, uma 

presença da dialética como movimento das ideias sobre cultura e sociedade brasileiras.  

 Não quero, com essa hipótese, sugerir a existência de uma espécie de linhagem 

no pensamento social brasileiro que toma a dialética como referência principal, mas 

acredito que há um constante diálogo entre obras e autores de meados do século XX que 

torna possível perceber o compartilhar de um “ponto de vista” e não de um corpo 

teórico fechado. É possível sugerir que esse “ponto de vista” (acredito que de uma 

forma muito mais sistemática e aproximada da obra de Karl Marx) está presente na 

chamada “sociologia crítica uspiana” que toma forma em meados da década de 1950 

sob a direção do Professor Florestan Fernandes: é possível perceber como a sociologia 

                                                           
1
 Doutoranda em Sociologia (IFCH-UNICAMP, Bolsista FAPESP, Campinas-SP, 

Brasil, carol_vrs@yahoo.com.br, Lattes: http://lattes.cnpq.br/3933160719185792). 
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rural uspiana se afasta dos aportes teórico-metodológicos outrora centrais dos “estudos 

de comunidade” levados a cabo, especialmente, por intelectuais ligados a Escola Livre 

de Sociologia e Política de São Paulo (SANTOS,2010 b).  

 É possível também perceber esse “ponto de vista dialético” nas obras de Sérgio 

Buarque de Holanda que tratam da conquista do Oeste (“Caminhos e Fronteiras” e 

“Monções”). Sérgio Buarque de Holanda ao focalizar e desmistificar o bandeirante 

ilumina uma história e uma forma de relação entre os homens e destes com a natureza 

não percebida e tratada com cuidado pelos estudiosos da cultura e sociedade brasileira. 

As análises históricas baseadas no estudo das práticas materiais, desenvolvidas nas 

obras, refletem o modo pelo qual a relação com a natureza se cristalizou às percepções, 

valores, leis e costumes dos homens - não é apenas o emprego de artimanhas diversas 

no enfrentamento das adversidades do meio, mas na “fronteira” trata-se acima de tudo 

do advento de um complexo de atitudes e comportamentos que conformam uma 

mentalidade sui generis que tempera a tradição (o legado ibérico) com a novidade (o 

meio e a cultura nativas). 

 A hipótese que encaminha esse artigo é que Antonio Candido em sua sociologia 

do mundo caipira se soma, de uma forma original, a esse esforço de leitura dialética da 

realidade brasileira. Nesse artigo, tomo como objetivo apresentar tal  movimento 

dialético que acredito estar presente no pensamento de Antonio Candido, mas não farei 

isso no interior da sociologia: eu tomo algumas obras da crítica literária do autor, do 

ponto de vista da sociologia (já que é a sociologia minha referência, meu ponto de 

partida e meu porto-seguro) para traçar os elementos básicos desse movimento dialético 

que, acredito, é o elo de ligação entre a crítica literária do autor e sua sociologia. 

 Antes, contudo, precisamos definir o que entendemos por “movimento 

dialético“. Primeiro, é preciso afirmar que a dialética, no pensamento de Antonio 

Candido, não é um aporte teórico-metodológico: Antonio Candido não faz uma 

apresentação sistemática acerca do que aqui chamamos de “movimento dialético”, 

embora refira-se a esse “sentimento dos contrários“ em vários trabalhos, como logo 

mais demonstraremos. A dialética apresenta-se,então, no pensamento do autor como um 

ponto de vista, um “sentimento“, como propõe Paulo Eduardo Arantes (1992), uma 

lente por meio da qual a realidade brasileira pode ser analisada e compreendida.  

 Antes de avançarmos sobre o pensamento do autor, é preciso definir o que, 
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afinal de contas, entende-se nesse trabalho como dialética. Acredito que o termo 

„dialética‟ é o dos que mais sofrem com a vagueza teórica e metodológica que, por 

vezes, toma a sociologia- fala-se de dialética em muitos escritos ou mesmo a boca 

miúda sem se preocupar muito com o que realmente esse termo quer dizer. Embora 

possa parecer cansativo, apresentarei nos próximos parágrafos meu entendimento acerca 

do termo de modo a evitar a vagueza outrora sugerida. Trata-se de um termo que tem 

centralidade nesse trabalho e que, portanto, merece tratamento especial, embora 

exaustivo.  

 

“Possibilidade”  

 A dialética tem uma história, no pensamento filosófico, que nos remete ao 

pensamento dos pré-socráticos- trata-se de uma longa história cujo enfrentamento se 

coloca como uma tarefa hercúlea para uma socióloga. Assim, não é nosso objetivo, 

nesse trabalho, tratar de tão longa história- o que queremos entender é porque a dialética 

apresenta-se como instrumento privilegiado no entendimento da realidade brasileira, 

como querem alguns de nossos mais importantes intelectuais; o que queremos dizer é 

que o método é crucial na apreensão da peculiaridade da realidade brasileira e 

gostaríamos de entender quais características que tornam a dialética ponto de vista 

privilegiado da realidade social na obra de Antonio Candido.   

 Tendo essas ressalvas em mente, começamos por dizer que ‟dialética‟ é 

entendida, de modo geral, na história da filosofia como um método de busca da verdade 

cuja característica definidora é a contradição de ideias; se a dicotomia (divisão de um 

conceito em dois elementos contrários entre si) tem como saldo uma soma zero, a 

dialética tem como resultado um amálgama, um síntese entre as ideias que compõem o 

par dialético; quer isto dizer que a dialética equivale a um movimento incessante entre 

os elementos que a compõem em contraposição à dicotomia que, podemos sugerir numa 

metáfora quase pueril, apresenta um “muro semântico” que separa totalmente o par que 

a compõe.  

 Começamos nossa viagem pela história da dialética pela filosofia socrática: 

nesta, a dialética é tomada essencialmente como diálogo, um método de pensamento no 

qual é o exercício do diálogo, do enfrentamento das ideias contrapostas, seu  elemento 

essencial. Nesse sentido, dialética lida apenas com as ideias acerca da realidade e não 
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com a realidade em si: é possível sugerir que a dialética socrática e platônica está 

restrita ao mundo das ideias (SICHIROLLO, LIVIO, 1973).  

 Esse sentido ideal, se assim possamos dizer, é enriquecido por Aristóteles que 

toma a dialética como uma espécie de propedêutica de que se servem quer o filósofo ou 

o homem comum se e quando consideram oportuno a fim de terem acesso aos princípios 

últimos do conhecer e do saber. Assim, trata-se de um método que tem como grande 

objetivo a consideração da multiplicidade do real, suposto de um conhecimento integral 

da realidade humana- trata-se de uma espécie de reino universal e autônomo da 

realidade cujos desdobramentos práticos, cotidianos ou reais pouca importância 

assumem.  

 A Filosofia Moderna representa uma perda de prestígio da dialética como 

método do bem pensar; é possível dizer que a dialética, na filosofia moderna, apresenta-

se como contraposta ao método cartesiano de análise e compreensão do mundo. 

Seguindo caminhos diversos, homens completamente diferentes como Bacon e 

Descartes, em desacordo absoluto sobre o método de análise da realidade (o primeiro 

aposta no método indutivo e o segundo no dedutivo), encontram-se na recusa da 

dialética: a verdade, argumentam, não emerge da consideração das palavras e das 

formas de juízo- essa emerge do enfrentamento da realidade. A construção teorética, 

outrora pedra de toque do pensamento filosófico, dá lugar à exploração pragmática do 

mundo, do homem e da sociedade. A filosofia é, agora, uma obra de transformação do 

mundo e de intervenção nas instituições e nas coisas e não deve estar restrita ao mundo 

das ideias.  

 Lembremo-nos que o conhecimento, para Descartes assim como para Bacon e 

gerações de pensadores dos séculos XVII e XVIII, tinha como objetivo a emancipação 

do homem em relação ao mundo externo (a força da natureza) e ao mundo interno (as 

paixões humanas). Conhecer emancipa o homem porque o conhecimento traz consigo o 

domínio da realidade, ou seja, o conhecimento tem, para além de sentido teórico muito 

explorado pela filosofia antiga, um sentido prático muito claro. Nesse sentido, poder e 

conhecimento são sinônimos.  

 A técnica é a essência desse saber que não visa conceitos e imagens mas o 

método de intervenção na realidade, como argumentam Adorno e Hokheimer. Não mais 

a verdade, como queria a Filosofia Antiga e Medieval, mas o procedimento eficaz é o 
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objetivo da mobilização da razão. Trata-se do triunfo da mentalidade factual, portanto.  

 O resultado desse progresso inexorável da razão é, contraditoriamente, a redução 

do pensamento à constatação de fatos e ao cálculo da probabilidade de modo que o 

cerceamento dessa característica reflexiva da razão, tão característica desde a filosofia 

socrática, redunda na redução das possibilidades efetivas de conhecimento da realidade, 

projeto original da modernidade ocidental. O esclarecimento pôs de lado a exigência 

clássica de pensar o pensamento porque ela desviaria do imperativo de comandar a 

práxis.  

 Essa última proposição é encaminhada na obra “Critica da Razão Pura” de 

Immanuel Kant da qual trataremos aqui apenas para traçar os caminhos da dialética 

enquanto método do pensar na história da filosofia.  

 De forma resumida (e talvez um pouco injusta diante da complexidade do 

pensamento desse filósofo), Kant toma a realidade empírica a moda do empirismo tão 

ao gosto do século XVIII de F. Hume. Assim, Kant declara a morte de qualquer 

concepção de realidade em que esta é tomada como projeção ontológica de categorias 

(num esforço filosófico tão à moda de Platão, por exemplo)  em que as formas de 

pensamento são reconstruídas por abstrações sucessivas da realidade.  

 O conhecimento é possível pelo fato do homem ser primariamente afetado por 

um conteúdo, por uma matéria da sensibilidade que constitui a única possibilidade de 

conhecimento da realidade; assim, Kant constrói uma imagem do homem como ser 

finito, imerso e condicionado pela sensibilidade. Diante dessa proposição, a pergunta 

que nos resta é fazer é a seguinte: dada a finitude do humano e a impossibilidade de 

domínio completo da realidade, como é possível conhecer? Como é possível apreender 

uma realidade tão complexa que escapa à finitude do humano?  

 Kant, mediante tal questionamento, propõe uma revolução no modo de encarar 

as relações entre conhecimento e seu objeto. A revolução consistiria em, ao invés de 

admitir que a faculdade de conhecer se regula pelo objeto, mostrar que o objeto se 

regula pela faculdade de conhecer. Assim, a tarefa do pensamento filosófico seria 

investigar a possível existência de certos princípios a priori do conhecimento humano 

que seriam responsáveis pela síntese dos dados empíricos. Esse “trabalho da razão” está 

exposto na obra “Crítica a Razão Pura”. 

 De modo geral, é possível dizer que o objetivo da “Crítica a Razão Pura” é 
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determinar as possibilidades e os limites desse trabalho intenso da razão na análise da 

realidade. Nesse sentido, “crítica” é tomada como uma espécie de tribunal formado 

parar julgar a razão, para determinar quais os possíveis desenvolvimentos e obstáculos a 

que estava condenada a razão no enfrentamento da realidade. A proposta Kantiana, 

embora aponte limites a possibilidade de conhecer e dominar a realidade, é, sem sombra 

de dúvida, um desenvolvimento do Iluminismo: como saída do homem de um estado de 

menoridade emerge o criticismo que pretende garantir ao homem não só uma realidade 

não hostil e não radicalmente estranha mas também a possibilidade de ser um construtor 

do seu próprio destino. A crítica resume-se, podemos supor, ao papel de vigilante e 

corretor do trabalho da razão.  

 Se olharmos para a Dialética transcendental, terceira parte da “Crítica a Razão 

Pura“, veremos de que modo a metafísica é construída e entendida pelo filósofo como 

resultante do emprego do entendimento humano fora dos limites definidos da realidade. 

A metafísica, ultrapassando esses limites, tentando atingir o absoluto e tratando de 

objetos que não são apreendidos empiricamente, não seria, portanto, uma forma de 

conhecimento, isto é, a metafísica nada nos diz sobre a realidade empírica pois limita 

seu campo de ação ao mundo das ideias.  

 Assim, a metafísica ultrapassaria todas as limitações inerentes ao ato de 

conhecer fazendo afirmações inteiramente ilegítimas- ela aplica categorias a priori do 

entendimento fora dos limites da intuição sensível e, portanto, os juízos com os quais se 

apresenta são na verdade falsos, porque são sínteses no vazio; a metafísica expressa, 

portanto, a razão exposta ao reino da ilusão das ideias transcendentais. A dialética 

transcendental, ao tomar como tarefa a crítica da razão em seus usos que extrapolam a 

realidade empírica, apresenta-se como a crítica da aparência. Como crítica da aparência, 

a dialética é tomada como uma obra necessária da razão- esse é o fundamento do 

edifício teórico construído por Hegel, filósofo que dá o passo seguinte na conformação 

da dialética tal como a entendemos atualmente.  

 A ideia geral que Kant colocou como base e fez valer foi a necessidade da 

contradição pertencente à natureza das determinações do pensamento. Hegel, filósofo 

que dá forma acabada à dialética tal como a entendemos hoje (que mais tarde será 

invertida por Marx na análise da formação da sociedade capitalista no mundo 

ocidental), pretende reconhecer em Kant a necessidade da contradição como elemento 
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da natureza, do pensamento humano e da realidade empírica, uma necessidade que em 

Kant era apenas formal, uma característica não das coisas, mas do discurso da razão 

sobre as coisas. 

  É possível dizer que se Kant decreta os limites aos quais a razão estava 

condenada a trabalhar (a realidade empírica) Hegel, por seu turno, dissolve essas 

limitações e toma a história da humanidade como o caminhar progressivo da razão em 

seus movimentos contraditórios. Seu objetivo é tão somente compreender a razão na sua 

existência concreta, com aquelas suas contradições tão bem descritas pela dialética 

transcendental de Kant. Assim, a realidade é, para a Hegel, a unidade das contradições. 

Entendamos essa proposição.  

 Hegel argumenta que a perplexidade da filosofia diante da realidade, ou seja, a 

incapacidade da filosofia de compreender a realidade se deve a adoção de um método 

empobrecido de análise do real- trata-se da inclinação tão típica à razão ocidental desde 

seus primórdios de tratar a realidade de um ponto de vista unidimensional: assim, 

acreditamos que uma coisa é finita ou infinita, um ou muitos, livre ou subjugado, Deus 

ou humano. O resultado desse ponto de vista é que a razão terá dificuldades em perceber 

o caráter verdadeiro do real já que se descarta a complexidade desses pares de 

elementos; para apreender a realidade, argumenta Hegel, a razão deve tomar tais 

elementos em sua complexa relação e não como pares de uma relação dicotômica cuja 

soma é zero. Se queremos compreender o mundo, argumentaria Hegel, é preciso 

dissolver tais dicotomias e tratá-las em seus jogos de relações.  

 Essa insistência em negar as dualidades é o elemento central da filosofia 

hegeliana- trata-se da dialética que não é apenas um método de análise do real, mas a 

própria realidade em sua riqueza. A dialética não está restrita ao mundo das ideias, 

como queria a filosofia antiga, e a realidade não é tão simples como uma equação de 

soma zero, como propunha a filosofia moderna- a realidade expressa uma complexidade 

que pode somente ser abarcada por meio do método dialético.  

 Segundo Stern (2002), Hegel raramente refere-se a “dialética” em suas obras- é 

apenas no capítulo VI de sua “Lógica Enciclopédica” que ele trata do conceito. 

Vejamos. 

 Hegel distingue três estágios no desenvolvimento do pensamento que ele define 

como: 
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a) o Abstrato, ou do entendimento;  

b) o Dialético, ou da razão negativa; 

c) o Especulativo, ou razão positiva. 

 O primeiro estágio, o entendimento, é caracterizado como a faculdade do 

pensamento de tratar os conceitos em sua aparência abstrata e finita. Hegel alerta que 

será sempre muito tentador tomar a realidade a partir desse ponto de vista já que o 

desejo de ordenar o mundo em partes distintas e limitadas oferece benefícios práticos e 

intelectuais que simplificam a realidade, como queria a filosofia de Descartes e Bacon; 

contudo, o entendimento incorre em erro quando esquece que esse aspecto finito e 

limitado das coisas são apenas abstrações feitas a partir de uma teia complexa de 

interdependências que é a realidade.  

 Esse erro é confrontado no segundo estágio do pensamento, o dialético, que 

pode ser resumido na superação dessas determinações finitas e sua tradução em 

elementos opostos; a submissão do pensamento ao estágio dialético tem como objetivo 

estudar as coisas em seu movimento e demonstrar a séria limitação das categorias 

parciais de entendimento.  

 Hegel argumenta que o ceticismo tem na dialética seu loci preferencial já que é 

nesse estágio que o pensamento é forçado a identificar que suas divisões conceituais 

implicam incompreensão da realidade. Entretanto, os resultados do movimento dialético 

não são apenas negativos, pelo contrário- é esse movimento que resulta no terceiro e 

último estágio da razão, aquele que trata da unidade das determinações em sua 

oposição. Assim, depois de termos sidos forçados a repensar os conceitos de modo a 

dissolver as antinomias abstratas do pensamento, nós então chegamos a um aparato 

conceitual renovado, o terceiro momento do movimento dialético do pensamento, a 

razão positiva (STERN, 2002: p. 16).  

 De acordo com Hegel, a ausência dessa transformação conceitual operada pelo 

movimento dialético torna impossível ao filósofo ver o mundo sem uma aparente 

incoerência; somente quando identifica-se e supera-se as dicotomias do entendimento é 

que será possível tomar a realidade de um ponto de vista verdadeiramente racional. O 

desafio da razão, argumenta Hegel, é quebrar a rigidez a que o entendimento reduziu a 

realidade e assim prover uma compreensão total da realidade.  

 O último desenvolvimento da dialética na história da filosofia que aqui 
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apresentamos é a leitura que Karl Mar dá ao conceito. Em Marx, dialética é ainda 

tomada como método de análise da realidade- trata-se, como querem os filósofos da 

Antiguidade, do método do movimento dos opostos, da relação ou contraposição de 

elementos que atuam entre si. Entretanto, Marx e Engels dão à dialética um movimento 

inédito na história da filosofia: como querem os autores, a dialética é colocada sobre seu 

pés.  

 Para Marx tanto quanto para Engels, a dialética hegeliana e tudo quanto antes 

vem antes dela é idealista, ou seja, procede de um pensamento que preexiste à história e 

a determina. A tarefa que Marx e Engels se propõem é a de colocar a dialética sobre 

seus próprios pés, isto é, superar as leituras idealistas de um ponto de vista materialista. 

A dialética marxiana é a dialética da luta do homem com as condições externas da sua 

existência, criadas pelo próprio homem mas que lhe aparecem como entidades 

independentes: os estágios hegelianos do desenvolvimento do pensamento são aplicadas 

à história humana, a realidade humana. Não se trata mais de uma um movimento restrito 

ao mundo das ideias, mas do caminhar da história humana em seu movimento 

contraditório- esse é o objeto de estudo de Marx e Engels.   

 Sugiro que o “movimento dialético” do pensamento de Antonio Candido tem 

como referência a dialética marxiana- quando nos referimos à dialética de Antonio 

Candido estamos nos referindo aquele método, aquele ponto de vista acerca da 

realidade, que tem como característica peculiar a contraposição entre elementos que 

atuam entre si. Trata-se de um método aplicado à realidade histórica, a realidade 

brasileira para ser exata, com o objetivo de apreender a multiplicidade e complexidade 

do real que escaparia ao ímpeto instrumental que tão bem caracteriza a racionalidade 

moderna ocidental. Podemos concluir, após essa longa digressão, que a dialética é o 

método ou “ponto de vista” que prima pela complexidade do real em sua riqueza de 

meandros, encontros e oposições.  

 

O “movimento dialético” na crítica literária de Antonio Candido  

 Após essa apresentação esquemática do que se entende por dialética nesse 

trabalho, vejamos como esse tal “movimento dialético” é construído no pensamento do 

autor.  

 Já de saída temos a leitura do autor acerca do pensamento de Sérgio Buarque de 
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Holanda. Diz Antonio Candido a respeito de “Raizes do Brasil“ que tudo indica que o 

assunto típico desse ensaio brasileiro solicita algo como uma “metodologia dos 

contrários“, tal é a adaptação que Sérgio Buarque promove da metodologia weberiana 

dos tipos ideais (MONTEIRO, 1999), centrada na exploração e enfoque simultâneo de 

conceitos polares- trabalho e aventura, método e capricho, norma/impessoal e impulso/ 

afetivo. Assim procedendo, Sérgio Buarque, segundo observa Antonio Candido, estaria 

aprofundando uma antiga dicotomia da reflexão latino-americana:  

 

  “No pensamento latino-americano, a reflexão sobre a 

realidade social foi  marcada, desde Sarmiento, pelo senso de 

contrastes e mesmo dos contrários- apresentados como 

condições antagônicas em função das quais se ordena a história 

dos homens e das instituições” (CANDIDO, ANTONIO apud 

ARANTES, PAULO, 1992: p.22). 

  

  Antonio Candido remete essa dicotomia da reflexão latino-americana à 

condição de país colonizado, de nação que não se encontra nem lá, a Europa, e nem cá, 

a América. Essa dualidade é tratada de uma perspectiva renovada por Antonio Candido. 

Vejamos. 

 Um dos temas que percorrem a obra do autor é o que o mesmo chama, em texto 

de 1950 intitulado “Literatura e cultura de 1900 a 1945“, de “dialética do localismo e 

cosmopolitismo” presente no processo de formação da literatura brasileira; nesse artigo, 

o autor chama de dialético o longo processo de formação da literatura brasileira no qual 

a tensão entre o dado local (que se apresenta como substância da expressão) e os moldes 

herdados da tradição européia (que se apresentam como forma da expressão) é o 

elemento essencial do movimento de conformação de uma vida literária no país. A 

literatura brasileira, argumenta Antonio Candido,  tem consistido numa oscilação 

constante entre a afirmação do nacionalismo literário e o declarado conformismo e 

imitação consciente dos padrões europeus: a obra, nesse sentido, resulta em um 

compromisso entre a expressão local e a forma universal. O que se tem realizado de 

forma mais perfeita como obra e como personalidade literária- Machado de Assis é o 

grande exemplo- representa os momentos de equilíbrio ideal entre as duas tendências.  

 Essa “dialética do localismo e do cosmopolitismo” está presente em toda obra de 

envergadura de Antonio Candido e, como sugeri, tal ponto de partida pode ser tomado 
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como um método de análise das imbricações entre literatura e sociedade, tema candente 

da crítica do autor. Esse método, se podemos chamá-lo dessa maneira, é desenvolvido 

em sua grande obra “Formação da Literatura brasileira” de 1959. O ponto de partida 

dessa obra é, mais uma vez, a existência de um movimento de dupla formação na 

literatura brasileira. De um lado, a realidade americana se oferecia como enigma que 

deveria ser confrontado e transformado em “temas” da literatura, diferentes daqueles 

que nutriam a literatura metropolitana. Do outro lado, a necessidade de utilizar as 

“formas” da literatura cosmopolita adaptadas às peculiaridades de expressão da 

realidade americana. O ímpeto que dirigia essa empreitada era um só: exprimir o novo 

sem abandonar o velho, apreender e exprimir a peculiaridade do Novo Mundo sem 

prescindir da inspiração das matrizes do mundo ocidental, condição sine qua non de 

entendimento da literatura produzida desse lado do Atlântico.  

 A partir da metade do século XVIII, argumenta o autor nessa obra, pode-se falar 

em uma literatura como fato cultural configurado. A consciência de grupo por parte dos 

intelectuais, o reconhecimento de um passado literário local tomado como referência na 

produção literária e o ensaio de formação de um público leitor são elementos que 

sugerem uma articulação das obras e autores de modo a conformar um sistema literário 

minimamente formado. Esse é o ponto de partida da “Formação da Literatura brasileira” 

que tem como desfecho o romantismo tomado como período em que uma literatura 

brasileira pode ser claramente identificada como um sistema integral.  

 Ao longo da obra, Antonio Candido deixa claro que a ruptura estética (“formal”) 

que o Classicismo, em meados do século XVIII, e o Romantismo, a partir da segunda 

metade do século XIX, significaram no processo de formação de um sistema literário 

brasileiro não implicou uma ruptura histórica, se assim podermos dizer, com a dialética 

localismo/cosmopolitismo. Há certo momentos de raro equilíbrio entre o local e o 

universal - como a obra de Machado de Assis - que indicam um momento de “síntese”, 

em que o local é tomado como universal, mas a dialética cosmopolitismo/localismo é 

sempre referência da produção literária brasileira. A dialética a que nos referimos tem 

um sentido muito mais profundo que diz respeito à relação entre sociedade e literatura, à 

peculiaridade da produção literária (e do intelectual) em um país de passado colonial; 

essa proposição ficará clara em outras obras do autor como demonstraremos.  

  Quando olhamos para a primeira obra publicada de Antonio Candido, “O 
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método crítico de Silvio Romero” (1945), veremos o processo dialético de formação da 

crítica literária brasileira. Nessa obra, Antonio Candido toma um ponto de partida muito 

original para a construção de sua crítica literária: o autor volta sua atenção à obra de 

Romero ao invés de seguir o modus operandi da crítica literária do período e debater a 

bibliografia internacional. Desse modo, Antonio Candido reconhece uma tradição na 

crítica literária brasileira e coloca-se como parte do processo de formação dessa ao 

tomar o dado local (ainda que prenhe de equívocos) para pensar em um ponto de partida 

para a literatura de seu país. O suposto do qual parte o autor, colher um problema tal 

como construído em sua feição local, claramente expõe a convicção de que só se pode 

alcançar a real universalidade do problema mediante o aprofundamento das sugestões 

locais, que, afinal, são parte da movimento  mundial do par localismo/cosmopolitismo.  

 Percebe-se, portanto, que ao intelectual brasileiro (e também latino-americano) 

erige-se uma antinomia, uma “dupla fidelidade“ (ARANTES, P., 1992) que cumpre 

respeitar:  atualizar-se ao movimento cosmopolita a ponto de perder de vista a 

implantação local ou alinhar-se com a posição periférica do país, porém a única real, e 

dar as costas ao mundo contemporâneo. A essa antinomia, a produção literária responde 

com uma síntese sui generis dos elementos que compõem o par dialético de modo a 

exprimir o dado local de uma forma universal- esse é o desafio que se coloca ao 

intelectual da periferia do mundo ocidental, ou, como queira Roberto Schwarz, trata-se 

das providências que deve tomar um escritor (ou crítico literário para pensarmos na 

condição de Candido) na periferia do capitalismo para se tornar um intelectual de 

mesma importância que os maiores de seu tempo oriundos doutro lado do Atlântico.  

 Em trabalhos posteriores a “Os Parceiros do Rio Bonito”2 é possível perceber de 

forma acabada esse movimento dialético notado. Em “Literatura e 

subdesenvolvimento”, o autor desenvolve esse argumento notado há pouco de forma 

clara.  

                                                           
2
  A tese de doutoramento a qual “Os Parceiros do Rio Bonito” refere-se foi defendida 

em 1954, entretanto a primeira edição do livro é de 1964. “Formação da Literatura 

Brasileira” foi publicada em 1959 mas trata-se de um projeto antigo de Candido que se 

remete a meados da década de 1940; podemos dizer que “Formação da Literatura 

Brasileira” e “Os Parceiros do Rio Bonito” foram escritos e pensados 

concomitantemente.  
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 Nesse artigo originalmente publicado em 1970, o autor trata das condições a que 

estava submetida a formação da literatura em um país da periferia do capitalismo como 

o Brasil. O autor analisa a relação entre a confrontação da peculiaridade local e a 

universalidade cosmopolita na história da literatura brasileira: repleta de altos e baixos 

nos quais ora a literatura local era tomada em seu  sentido positivo como expressão da 

singularidade do pais (“consciência amena do atraso”) ora em sua triste menoridade 

frente às produções do núcleo da modernidade ocidental (“consciência catastrófica do 

atraso), a formação da literatura brasileira expressa não apenas o reconhecimento do 

caráter contraditório da realidade de um país periférico, que combina dado local e 

universal de forma única, mas a percepção do movimento específico da experiência 

cultural brasileira, ou seja, a persistência daquele “sentimentos dos contrários”, que vê 

em cada tendência sua componente oposta, tão característico do processo de formação 

da intelectualidade brasileira. Assim, não falamos apenas de uma realidade contraditória 

distante do gabarito da modernidade ocidental (realidade latino-americana), mas de um 

método, um ponto de vista específico de análise do real que tem na periferia do mundo 

ocidental seu loci privilegiado. Dialética, podemos sugerir, é o ponto de vista da 

periferia.  

 Seguimos nossa viagem pela crítica literária de Cândido em busca desse 

“sentimento dos contrários” que parece ser parte essencial de seu ponto de vista. Um 

trabalho do autor que traz de forma acabada a análise dialética da relação sociedade e 

literatura é a “Dialética da Malandragem”, artigo originalmente publicado em 1970, que 

tem como objeto de estudo a obra “Memórias de um Sargento de Milícias“ de Manoel 

Antonio de Almeida. Esse artigo toma como objetivo apresentar a peculiaridade 

“brasileiríssima” da obra e o faz em dois movimentos. Primeiro, apresenta a 

correspondência entre forma social e formalização estética por meio de um processo de 

“redução estrutural” em que a realidade do mundo se torna, na narrativa ficcional, 

componente da estrutura literária. Nesse sentido, “Memórias de um Sargento de 

Milícias” apresenta o primeiro malandro brasileiro da história da literatura brasileira, 

este tipo humano que condensa as ambigüidades da ordem burguesa em seus primeiros 

ensaios em uma sociedade periférica de forma magistral. Irredutível ao pícaro ou ao 

aventureiro astucioso, o “malandro” tem sua peculiaridade salvaguardada por sua 

origem tropical: se compartilha algumas características com o aventureiro astucioso, 
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cujo pícaro é um possível correspondente, o “malandro“ é um aventureiro peculiar, 

porque brasileiro. Portanto, o romance de Manoel Antonio de Almeida não pode ser 

reduzido a registro documental de um determinado período da história do Brasil- 

embora se atrele aos romances documentários de meados do século XIX, “Memórias”  é 

também um romance representativo de um ciclo de cultura muito específico, a cultura 

brasileira.   

 Percebemos, então, um grande movimento universalizador por meio do qual o 

“romance malandro” se perfila ao lado do “romance picaresco” como um possível 

símbolo do aventureiro astucioso e outro movimento menor que diz respeito 

essencialmente ao que torna o “malandro” peculiar, brasileiro de origem. Nesse 

movimento menor, Antonio Candido apresenta o segundo movimento de sua análise 

dialética ao propor a “dialética da ordem e da desordem” como motor da obra. Essa 

dialética diz respeito a setor significativo da sociedade brasileira ao tempo do período 

regencial: aquele estrato social que gravita entre os dois grandes elementos da estrutura 

social do período (os senhores e escravos), os homens livres que vivem em um espaço 

intermediário e anômico em que não era possível prescindir da ordem nem viver dentro 

dela. Dialética, nesse segundo movimento da análise de Antonio Candido, designa esse 

movimento que comanda a “substância” do romance: os personagens e o enredo da obra 

são operacionalizados por esse movimento constante e infindável entre ordem e 

desordem. Como argumenta Arantes (1992), estamos nos referindo a uma “dialética 

inconclusiva” capaz de acomodar os elementos opostos num sistema de equivalências e 

de comunicações recíprocas- esse é o movimento do romance mas também do 

pensamento de Manoel Antonio de Almeida, isto é, a “dialética da ordem e da 

desordem” aponta para a realidade mas também para uma forma de pensar muito 

específica, aquela característica dos intelectuais na periferia do modernidade ocidental.  

 Antonio Candido chamou de dialética esse balanceio caprichoso entre ordem e 

desordem, alternância entre dois pólos antinômicos que combinam-se e assim definem a 

fisionomia do país. Fisionomia dual, poderíamos sugerir, que se encontra expressa em 

outros trabalhos de Antonio Candido. Vejamos, já nos encaminhando para a conclusão 

desse artigo, as leituras críticas que o autor fez de outra importante obra da literatura 

brasileira, “O Cortiço” de Aluisio de Azevedo. 



263 

Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br 

 Setembro 2011 

 

 Em “De Cortiço a Cortiço”3, Candido apresenta uma modalidade da dialética do 

ordem e da desordem, a “dialética do espontâneo e do dirigido”. Tomada como um 

movimento incessante expresso no enredo e nos personagens da trama, a dialética do 

espontâneo e do dirigido é mobilizada pelo crítico como elemento mediador entre os 

dois pólos que costumam ser referência para a compreensão da obra- estamos falando 

da clássica dicotomia, presente no pensamento sociológico, entre natureza e sociedade. 

Se adotarmos esse ponto de vista dicotômico, por assim dizer, teríamos natureza 

(cortiços) e sociedade (sobrado) como pólos antinômicos da realidade ficcional. O 

problema dessa abordagem dicotômica, argumenta Antonio Candido, é que esta não 

parece dar conta da complexidade social e cultural que a trama do romance expressa. Se 

lembrarmos, por exemplo, da complexidade das relações raciais que a obra revela 

teremos isso de forma clara. Vejamos: o Branco é por excelência, não o que tem cor 

branca, mas o que pertence ou vai pertencer à camada dominante. O negro não é o de 

cor preta, mas todos os que pertencem às camadas sociais cujos membros são, no limite, 

tratados como escravos, isto é, aqueles sobre os quais recai o trabalho produtivo. A 

massa do Cortiço é feita de brancos, negros, mulatos, caboclos e cafuzos. Os 

portugueses que, em vez de tenderem à classe dominante, tendem à classe dominada, se 

equiparam essencialmente ao Negro. Nesse sentido, a realidade das classes sociais, ou 

seja, a divisão essencial da sociedade capitalista entre proprietários e trabalhadores se 

interpõe entre as duas categorias extremas, natureza e sociedade, e faz ver a dinâmica 

mais complexa produzida pelo autor. A dicotomia só faz sentido se apresentar termos 

mediadores que complexificam o ponto de vista da realidade: no romance em causa, o 

termo mediador é classe social que “bagunça” e dá novas possibilidades de arranjo à 

dicotomia natureza e sociedade.  

                                                           
3
  Esse texto resulta da junção de duas versões parciais de artigos sobre a obra de 

Aluísio de Azevedo publicadas em meados da década de 1970. Como esclarece 

Ramassote (2008) a primeira, intitulada “A passagem do dois ao três”, foi publicada 

integralmente na Revista de História, da Universidade de São Paulo (n. 100, v.L, ano 

XXV, 1974).  A segunda versão é uma transcrição da palestra pronunciada no II 

Encontro Nacional de Professores de Literatura, intitulada originalmente “Literatura – 

Sociologia: análise de O cortiço de Aluísio Azevedo”, publicada no  Cadernos da PUC 

(Série Letras e Artes), n. 28, 1976. 
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 Assim, a dialética do espontâneo e dirigido expressa muito bem o incessante 

movimento entre os pólos da desordem e da ordem a que estão submetidos todos os 

personagens da narrativa; não é, portanto, a proximidade ou distanciamento de um dos 

pólos daquela velha dicotomia a que nos referimos o elemento essencial na 

compreensão profunda da obra em questão, mas é sim a entrada no palco de um termo 

mediador (“classe social”) entre as dicotomias clássicas do pensamento sociológico 

sociedade/ordem/dirigido versus natureza/desordem/espontâneo o elemento que 

esclarece porque complexifica o cenário social. Remetemo-nos, assim, àquele sentido 

profundo de “dialética”, exposto na segunda sessão desse artigo: dialética tomada em 

sua oposição com a lógica formal e entendida como o movimento de elementos 

contrários cujo resultado é uma visão mais ampla, rica e profunda da realidade social.  

 É esse o ponto de partida da crítica à análise estruturalista, tão a gosto da crítica 

literária dos anos 1960 e 1970, que Candido desenvolve de forma clara no texto “Duas 

vezes “A passagem do dois ao três“” publicado na coletânea “Textos de Intervenção” 

(2002). O que mais me interessa nesse texto que também toma como objeto de estudo a 

obra “O Cortiço” de Aluísio de Azevedo é o que nos conduz a relação entre sociedade e 

natureza. Tratada como uma dicotomia de soma zero, tal oposição é diluída em uma 

análise à moda marxiana que adota “classe social” como termo mediador das dicotomias 

expressas no parágrafo acima. Assim, nas palavras de Antonio Candido, entre natureza 

e sociedade se interpõe a luta de classes em torno da apropriação dos meios de produção 

como elemento complexificador da narrativa. Para sintetizar essa proposição, há uma 

bela formulação do autor que remete a uma obra clássica de um pensador 

importantíssimo do estruturalismo, Claude Lévi-Strauss: “Entre o Cru e o Cozido, 

avultam os meios segundo os quais é possível cozer os alimentos e determinar como e 

por quem serão consumidos” (CANIDO, ANTONIO, 2002: p. 67).  

 As dicotomias apresentadas pouco nos dizem a respeito da realidade brasileira, 

fato que leva o crítico a procurar  possibilidades de análises mais completas ou pelo 

menos diferentes daquelas clássica- estamos nos referindo mais uma vez àquele 

“sentimento dos contrários” que identificamos em algumas obras de crítica literária do 

autor e que, sugerimos, amplia-se à sociologia produzida pelo autor, especialmente 

naquela exposto em “Os Parceiros do Rio Bonito”.  Dicotomia diluída e novo ponto de 

vista conquistado- esse é resultado do método do crítico literário, ou em outras palavras, 
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essas são as providências que um crítico literário da periferia do modernidade ocidental 

deve tomar para captar e compreender a peculiaridade de seu país.  

 É a “passagem do dois ao três“, como belamente expõe Antonio Candido, o 

elemento essencial não só de sua crítica literária mas também de sua sociologia. O que 

queremos dizer é que como pano de fundo desses pares dialéticos identificados ao longo 

desse artigo - localismo/cosmopolistimo; desordem/ordem; espontâneo/ dirigido- e que 

estão dispersos ao longo da obra do autor, há uma concepção mais profunda sobre o 

caráter da modernidade brasileira que se afasta das concepções mais clássicas ao diluir 

as dicotomias tão a gosto da “episteme da modernidade”, quais sejam natureza e cultura, 

barbárie e civilização e, finalmente, tradição e moderno. Mas esse é assunto para um 

próximo artigo. 

  A proposta desse artigo era tão somente propor e apresentar esse “movimento 

dialético” que tão bem caracteriza o pensamento de Antonio Candido- fizemos isso, 

ainda que de forma resumida (acredito que é possível realizar um estudo mais extenso 

do tema no pensamento do autor) apenas com relação à crítica literária do autor e, mais, 

ficamos restritos a trabalhos que, julgamos, traziam de forma clara tal movimento 

dialético, mas tal ponto de vista pode ser ampliado à sua sociologia, empreendimento 

que só enriqueceria nossa leitura da realidade brasileira. Acredito que leituras 

aprofundadas acerca da leitura de Antonio Candido sobre a realidade brasileira são 

inspiradoras justamente por proporem um ponto de vista mais “aberto” que é capaz de 

perceber a peculiaridade do pensar e do “fazer” o Brasil sem incidir em essencialismos 

ou determinismos tão comuns em algumas leituras acerca da realidade brasileira que 

apostam no “peso do passado” como motor (ou âncora...) da realidade social.  
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Abstract: This article focuses on English-language memoirs of 1948 Palestinian exiles, with 

emphasis on Edward Said's Out of Place. The article draws on Deleuze and Guattari's theory of 

minor literatures, in which the French theorists argue that the social pressure on the minority 

turns all individual and private dilemmas into expressions of collective and political 

predicaments. Arguing that this is eminently the case in Palestinian literature, the article focuses 

on notions of home, identity, and belonging in several Palestinian memoirs, arguing that those 

works differ significantly from those of other Arab immigrants in the U.S. who celebrate coming 

to America as a story of self-realization and self-fulfillment. Instead, Palestinian American 

memoirs express nostalgia for the lost homeland and mixed feelings about their new country, 

which is the chief sponsor of the State of Israel. Said's memoir weaves such complexities into a 

theory of exile-as-home that disposes of unitary conceptions of identity. 

 

Keywords: Palestinians, exile, memoirs, Arab-Israeli conflict, Arab American literature 

 

Nowhere is the truth of Gilles Deleuze and Félix Guattari‟s observation on the conjunction, in 

the literature of ethnic and racial minorities, of the private and the collective, the personal and the 

political, more evident than in the memoirs of Palestinians exiled in 1948 (Deleuze and Guattari 

17-18). It is also no coincidence that the first Arab writers to challenge Orientalist discourse 

directly and unapologetically in the United States were Palestinian exiles. For Palestinian 

Americans, the logic that defined Europe‟s relations with its colonies, and which continues to 

define U.S. public opinion at home and foreign policy in the Middle East, reached a catastrophic 

conclusion with their collective expulsion from Palestine and creation of the State of Israel. 

While for many European Jews it was the answer to anti-Semitism, Zionism combined elements 
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of biblical nostalgia, Orientalist discourse, and colonialist attitudes into a narrative of the Jews‟ 

“return” to Palestine, a country described in a popular Zionist slogan as “a land without a people 

for a people without a land.” Taking no notice of the Palestinians, Theodor Herzl argued in The 

Jewish State, Zionism‟s founding text, that Jewish European settlers would form a state that 

would be “a portion of the ramparts of Europe against Asia, a outpost of civilization as opposed 

to barbarism” (Herzl 96). Whereas Palestinian society was ancient, complex, multi-confessional, 

and highly structured, Zionist advocates imagined only nomads roaming the desert, hardly an 

obstacle to the creation of modern, European-style state by civilized settlers. When this myth 

collided with the reality that Jewish immigrants found on the ground in Palestine, a two-pronged 

strategy was devised: the eviction of the Palestinians from the land and, following 1948, the 

insistence that the refugees were not Palestinians per se—i.e. not a society with a distinct culture 

that can have any claim to national self-determination—but Arabs, indistinct from the inhabitants 

of surrounding Arab countries, which should, therefore, absorb them. “Who are the 

Palestinians?,” Golda Meir notoriously asked. “They do not exist” (quoted in Turki 1974, 44). 

 In the decades after 1948, therefore, the question of representation was for Palestinians 

one of survival. If Orientalism denied the humanity of Arabs through stereotype, Zionism as a 

particular mutation of Orientalism negated the very existence of Palestinians. For Palestinian 

exiles publishing in the U.S., the chief sponsor of Israel and where Zionism has acquired a 

monopoly on public opinion and the foreign policy establishment, writing and speaking has been 

a far more urgent—and sometimes perilous—task of cultural translation than it ever was for 

Arab Americans who wrote and spoke against settler colonialism in Palestine during the 1910s-

30s, such as Ameen Rihani and Abraham Rihbani. After 1948, the year known in Arabic as that 

of the Nakbah (or disaster), the task for Palestinian American writers was to construct a counter 

narrative that would not only prove that they exist, but also expose the racism and the terrorist 

tactics used to cleanse Palestine ethnically so as to fulfill the fantasy of a land without a people. 

This Palestinian perspective was familiar not only in Arab countries, but also around the world, 

shared by Third World revolutionaries and their supporters, from Mahatma Gandhi to Che 

Guevara and Jean-Paul Sartre, and adopted by the United Nations General Assembly in its 

Resolution 3379, which equated Zionism with racism. Yet the challenge for Palestinian 

American writers lay in presenting the Palestinian case effectively to a U.S. public whose views 

on the conflict have been shaped almost entirely by Zionist propaganda, and whose government 
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has been the chief sponsor of the Jewish state, and further to do so at a time when anti-Arab 

racism reached unprecedented proportions as a direct result of the Arab-Israeli conflict, 

especially after the Six Day War of 1967. In such an environment, the Herculean task was to 

demonstrate how the “independence” of one people was another‟s “disaster.” 

This radical act of translation was already in the making even before Edward Said‟s 

definitive critique of Orientalism. The first and best-known Palestinian activist writing in English 

before the emergence of Said was Fawaz Turki, author of no less than three memoirs: The 

Disinherited: Journal of a Palestinian Exile (1972), Soul in Exile: Lives of a Palestinian 

Revolutionary (1988), and Exile‟s Return: The Making of a Palestinian American (1994)—in 

addition to two poetry collection, Poems from Exile (1975) and Tel Zaatar Was the Hill of 

Thyme (1978). Of course, Said contributed more than any other scholar to the emergence of a 

collective Palestinian narrative, and his Out of Place: A Memoir (1999) provided the personal 

dimension. Other Palestinian American memoirs include Jamil Toubbeh‟s Day of the Long 

Night: A Palestinian Refugee Remembers the Nakbah (1998) and Aziz Shihab‟s Does the Land 

Remember Me? A Memoir of Palestine (2007). Those writers belong to a generation that 

suffered the Nakbah in their childhood and early youth (Shihab was born in 1927, Toubbeh in 

1930, Said in 1935, and Turki in 1940), and their narratives recount their traumatic memories of 

1948 and how it affected their families and themselves. Those memoirs, and others by 

Palestinian exiles living in other countries and writing in numerous languages, play a role similar 

to that of slave narratives, prison memoirs, and testimonies of genocide and war crimes 

survivors, in that they concretize a historical trauma that may seem abstract to those unfamiliar 

with it, anchoring collective tragedy in individual experiences, and adding the human dimension 

often missing from historical accounts and ideological claims and counter-claims. In taking 

direct aim at the Zionist negation their rights, the memoirs of 1948 Palestinian exiles challenge 

the authority of the dominant discourse in the U.S. They also revolve around the problems of 

identity, home, and belonging—persistent themes in ethnic American autobiography in general, 

but with significant variations that sometimes run counter to the usual patterns in which 

immigrants, including non-Palestinian Arabs, have staked their claim to American identity. In 

what follows, I will briefly describe the treatment of those themes in the memoirs mentioned 

above, before concentrating in the rest of this article on Said's Out of Place. 
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Identity, Home, and Belonging 

The concept of home in Palestinian American autobiography is tied to the loss of the homeland. 

With few exceptions, and contrary to the norms of other immigrant and Arab American 

autobiography, the titles of many Palestinian American memoirs evoke exile, loss, and memory 

quite explicitly, thereby stressing a profound attachment to Palestine and the centrality of the 

concept of al-„Awda (return or repatriation to Palestine, the end of exile). The word “exile” is in 

each of Turki‟s book titles; Said is “out of place”; Shihab evokes the anthropomorphic attribution 

of memory to the land in Palestinian folklore when he wonders whether his land still remember 

him after decades of exile; and Toubbeh stresses his status as “refugee,” a condition narrated in 

its historical and human dimensions by all of those memoirists. Consequently, their coming-to-

America stories revolve around loss and deracination, rather than fulfillment of destiny, 

attainment of goal, or reaching a final destination, as suggested by many memoir titles of 

Lebanese and Egyptian immigrants who left their countries of origin voluntarily: Abraham 

Rihbany's A Far Journey, George Haddad's Mt. Lebanon to Vermont, Salom Rizk's Syrian 

Yankee, Ihab Hassan's Out of Egypt, Leila Ahmed's A Border Passage: From Cairo to America, 

and so on. 

Consequently, Palestinian American autobiography rarely displays the sentimental 

effusions about coming to America that are replete in Rihbany, Haddad, Rizk, Ihab Hassan, and 

immigrant autobiographers of other ethnicities. On the contrary, coming to America is often a 

mixed blessing, fraught as it is with the pain of dispossession and complicated by frustration and 

anger over the U.S. support for Israel. On the one hand, for example, Shihab declares that 

“coming to the United States was the greatest gift from God,” that he “feels sad for the people 

who were not equally blessed” (Shihab xxi), and that he is “lucky … compared to them [relatives 

in Jordan, the West Bank, and Arab countries]. I was a refugee also, but in a country where I had 

more freedom and more opportunities. … Palestinians who took refuge in other Arab countries 

were, and are still, treated like dirt” (23). On the other hand, his  

dilemma was to live quietly and obediently in a country that helped make me a refugee 

and that I chose to make my home, pretending it is the greatest home for justice in the 

world. Or I could go back to Palestine and live miserably under Israeli occupation and 

possibly die fighting injustice. I chose the lesser of two evils. But I was boiling inside to 

find out that convincing even one American of the truth of what had happened to my 
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people and my homeland was quickly and continuously negated by press coverage 

portraying my victimized brothers as terrorists. At the same time, the U.S. press 

described the killers of my brothers and sisters as heroic people fighting for “security” 

with American weapons paid for by tax dollars to which I contributed. (2) 

At the end of the narrative, he confides, “when the U.S. Immigration official said, „Welcome 

home,‟ I did not feel that the United States was my home” (148). Such contradictions bespeak 

the conflicted feelings of those forced out of their homeland, as opposed to those who left it 

voluntarily and for whom the adopted country represents a far less problematic place.  

Thus the concept of home in Palestinian American autobiography is provisional, fraught 

with anger and guilt, bitterness and nostalgia, hope and frustration, never stable or taken for 

granted. Not surprisingly, the journey “home” is often contradictorily twofold, containing some 

variation on the Palestinian concept of al-„Awadh, and at the same time the idea of the United 

States as the new home. The return to Palestine and the return to the United States coexist, on the 

one hand, as an aspiration and a political project to be realized in the future, and on the other 

hand, as a pragmatic, existential necessity. The journey back to Palestine sometimes furnishes 

the framework for the memoir, as in the case of Shihab‟s book and Turki‟s Exile‟s Return, while 

Toubbeh‟s and Said‟s memoirs tell of their authors‟ trips to their birthplace from the U.S. In fact, 

one of the most recurring scenes in Palestinian writing after 1967 is that of the dispossessed 

coming back to knock on the doors of their houses, now inhabited by Jewish immigrants.
2
 “No 

more,” a man from Brooklyn says to Shihab, “God gave it to us. It is ours now,” before 

slamming the door in his face (54). Turki, whose beard and long hair cause Palestinians and 

Israelis alike to mistake him for an Israeli, is made to feel like an intruder in the old house by its 

Eastern European inhabitant who initially agreed to let him look around, not knowing that he was 

Palestinian (Turki 1994, 4). As for Said, he decides against knocking on the door once he finds 

himself in front of the house (Said 1999, xii).
3
 Those journeys do not represent the end of the 

Palestinian diaspora, since the returnees are often not allowed to stay, but become instead 

occasions to contemplate the loss of home. 

                         
2
 The celebrated Palestinian novelist Ghassan Kanafani, who wrote in Arabic, based his novella, “Returning to 

Haifa,” on this phenomenon. 
3
 See also the 1998 BBC documentary, In Search of Palestine, which follows Said‟s journey to Jerusalem and the 

West Bank. 
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 Shihab‟s narrative centers on the problem of home, which is embedded in the question of 

whether or not to sell his plot of land in the West Bank village of Sinjil, near Ramallah. 

Originally from Jerusalem, his family became refugees in 1948 and settled in that village. He 

immigrated to the U.S. in 1950 and became a journalist in Texas, working for the Dallas 

Morning News—a career that allowed him to see firsthand how Zionism manipulates public 

opinion through the media (Shihab 24-25, 148-49). The occasion of Shihab‟s trip to Palestine in 

the mid-1990s was his mother‟s imminent death at the age of a hundred and six. The mother‟s 

longevity, and especially her exhortations for him to return to build a house on his land, come to 

symbolize the endurance of Palestinian identity and the measure of his own attachments to his 

roots: 

[M]y mother was begging for me to return to Sinjil village … and begin construction of a 

red stone house so she could be proud of me before she died. … Palestinians had wearied 

of seeing Jews build prefab settlement houses on their occupied land seemingly 

overnight. Arabs felt an urgency to build their own houses before Israelis claimed 

whatever land they had left. My mother once said that I could become a president of the 

United States and would still be nothing in the eyes of the villagers until I built a house 

…. For several years I had been entertaining the idea of selling my small piece of 

property in Palestine. (Shihab 3) 

For his mother, his relatives, and the villagers, selling his land would literally be selling them 

out: “Don‟t sell your holy piece of land, my son, it is your link to your past and to your people 

who have been stepped upon with the heavy boots of the people you live among these days, the 

Amrikanis” (5). Another villager is more blunt: “‟First, let me warn you … that you should never 

even think of selling to foreigners‟—meaning Israelis. „Second, I advise you not to sell it to 

anyone from outside this village. And third, you would be a fool to sell it. You should return to 

your homeland, build yourself a stone house on the land, and live right here among your own 

people‟” (95). Eventually, Shihab makes up his mind to do that “someday” (99). With the plot of 

land bearing such a heavy burden of symbolism—an entire society‟s fight for survival—it 

becomes far more than a piece of private property; the predicament of the individual is insoluble 

in isolation from that of the collective. And since the fate of the Palestinian people remains in 

limbo, the resolution to individual dilemma of home and belonging is likewise indefinitely 

postponed. 
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As we can see from Shihab‟s predicament, the question of identity for people who have 

suffered a collective calamity is rarely conceived in individualistic terms, but rather in a 

dialectical tension between individual and community. Private property, private feelings, and 

private life are inextricably woven into the fabric of collective history. Needless to say, such 

indissoluble ties exist in all human contexts, but in an extreme situation like that of Palestinians 

living in exile or under occupation, it is impossible to obscure such ties. The implication of this 

for Palestinian American autobiography in relation to other kinds of coming-to-America 

narratives can be understood in the contrast between, on the one hand, Ihab Hassan‟s claim that 

he “is in the American grain, a tradition of men and women who crossed an ocean to reinvent 

themselves” (Ihab Hassan 1986, 251), implying free and unfettered reshaping of the self in a new 

context; and on the other hand, the sense of historical determination in Fawaz Turki‟s insistence 

that “people in struggle don‟t operate in a vacuum when they go about creating their self-

definitions” (Turki 1988, 102). 

 

Flowing Currents 

Most Palestinian autobiographies illustrate that point. Toubbeh‟s slim volume contains no more 

than a bare outline of his own life, while the rest is devoted to the Nakbah and the growing 

Zionist influence in the U.S., where he has resided since 1951. Turki‟s memoirs also devote far 

more space to Palestinian history than to the author‟s personal life. Said‟s memoir is the 

exception that proves the rule. Out of Place is devoted almost entirely to his private life, even 

though the resonance of history is always there in the background. Throughout his enormous 

œuvre, Said‟s personal experience is closely intertwined with his intellectual work as a literary 

and cultural theorist and with his political activism. The importance of Orientalism cannot be 

overstated here, for it revolutionized the study not only of the Middle East, but also of 

colonialism and imperialism worldwide. While belaboring the importance of what is arguably 

the single most influential academic volume of the last quarter of the twentieth century is hardly 

necessary here, it is worth noting not only the crucial role that Palestinian dispossession played 

in the conception of the book, but also the way he anchors his project in his lived experience in 

the Arab world and the U.S.: 

My own experiences … are in part what made me write this book. The life of an Arab 

Palestinian in the West, particularly in America, is disheartening. There exists here an 
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almost unanimous consensus that politically he does not exist, and when it is allowed that 

he does, it is either as a nuisance or as an Oriental. The web of racism, cultural 

stereotypes, political imperialism, dehumanizing ideology holding in the Arab or the 

Muslim is very strong indeed, and it is this web which every Palestinian has come to feel 

as his uniquely punishing destiny. (Said 1978, 27) 

So if Out of Place appears to be unique among Palestinian autobiographies in how much 

collective history it leaves out, that is because Said‟s work as a whole was inspired by that 

history, in which the personal and the political are ever present and inseparable.
4
 Precisely 

because Said‟s prolific and intensely committed scholarly and political writing carries so much 

of the weight of collective representation, the genre of the memoir returns, in his case, to being a 

record of personal experiences, the story of individual self-becoming, which is nonetheless 

embedded in collective, political history. 

In fact, so completely did Said himself come to embody the Palestinian struggle that his 

memoir came under attack even before it was published.
5
 Said was the most prominent 

Palestinian American, so the mixed reception of his memoir reveals the ideological investments 

in narratives of identity. Out of Place is a lyrical and poignant account of the early life of a 

prominent intellectual and a searing narrative of the tragedy of Palestinian dispossession. Here, 

the autobiographical project not only constructs the subjectivity of the individual author (a 

success story of individual self-emergence), but also the collective experience of a people, and in 

so doing it undermines the truth claims of a dominant ideology (Zionism), which insists that 

Palestinian collective subjectivity does not exist. In Said‟s case, we can observe two 

simultaneous discursive operations: his entry into what Jerome Brunner calls a “conversation of 

                         
4
 Orientalism (1978) was closely followed by The Question of Palestine (1979), which applied his critique of the 

epistemology of Oriental studies to Zionist ideology and the political discourse on Palestine in the U.S. Said 

subsequently authored and collaborated on several books on the Palestinian-Israeli conflict: After the Last Sky 

(1986), Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question (1988), The Politics of 

Dispossession: The Struggle for Palestinian Self-Determination 1969-1994 (1994), Peace and Its Discontents 

(1996), The End of the Peace Process: Oslo and After (2000). He also commented on Palestine in most of his other 

books on literary and cultural criticism. 
5
 Before Said‟s memoir appeared in bookstores, the right-wing Zionist New York magazine Commentary, which had 

viciously attacked Said before, ran a story (in its September 1999 issue) by Israeli researcher Justus Wiener who 

accused Said of lying about his birth in Jerusalem, the ownership of a family house there in which he spent part of 

his childhood, and other details about Said‟s life in Palestine. The libelous article was quickly excerpted in London‟s 

Daily Telegraph and New York‟s The Wall Street Journal, both known for pro-Israeli leanings. Many newspapers 

subsequently published articles defending Said, but the affair as a whole illustrates, among other things, the 

embattled status of Palestinian American writing. 
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selves” (Brunner 47) in the U.S. context conforms to a prevalent notion of subjectivity, while at 

the same time anchoring the individual in the collective Palestinian experience. The two 

operations in a sense justify Said‟s lifework as a committed scholar and political activist, work 

that begins with his entry into professional and public life in the mid 1960s—the point at which 

the memoir ends—so that the memoir provides a personal context and prehistory to his lifework. 

In fact, it is possible to read his Reflections on Exile (2000), a collection of essays written 

between 1967 and 1998, as an intellectual autobiography, written on the margins of his major 

books, which picks up a life story from the point at which Out of Place (1999) leaves off, the 

titles of both books clearly modulating the theme of individual and collective displacement. 

Said conceived of the idea of writing an autobiography in response to his diagnosis with 

leukemia and his realization “that I had at least entered, if not the final phase of my life, then the 

period—like Adam and Eve leaving the garden—from which there would be no return to my old 

life” (Said 1999, 216). He adds, “As one of the main responses to my illness I found in this book 

a new kind of challenge … a project about as far from my professional and political life as it was 

possible for me to go” (217). Furthermore, the rhythm and pace of writing the memoir were 

fundamentally different: “whereas with other sorts of work that I did—essays, lectures, teaching, 

journalism—I was going across the illness, punctuating it almost forcibly with deadlines and 

cycles of beginning-middle-and-end, with this memoir I was borne along by the episodes of 

treatment, hospital stays, physical pain and mental anguish, letting those dictate how and when I 

could write, for how long and where” (216). Said‟s response to the intensely private and 

immensely isolating confrontation with his mortality is two-fold: soldiering ahead with public 

responsibilities that impose their own temporal constraints on his faltering health, and seeking 

relief from both illness and public life in the private world of childhood memories that he 

reconstructs as a way, to use his favorite Gramscian metaphor, to “compile … an inventory” of 

his life (Said 1978, 25). The contrasting rhythms of the two responses reveal a conflict, 

exacerbated by the existential weight of his predicament, between the demands of public and 

private life, whereas before his illness he was able to devote so much of his energy to public life 

that he “unconsciously turned [his] back” on “holidays and relaxation, all that passes for middle- 

and upper-class „leisure,‟” and even sleep (1999, 217). 

Out of Place is a story of individual self-emergence that is deeply marked by this tension 

between the public and private: “The underlying motifs for me have been the emergence of a 
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second self buried for a long time beneath a surface of often expertly acquired and wielded social 

characteristics belonging to the self my parents tried to construct, the „Edward‟ I speak of 

intermittently, and how an extraordinarily increasing number of departures have unsettled my 

life from its earliest beginnings” (217). The first of those motifs involves the individualistic urge 

to escape from the persona and role defined for him by his parents: the ideal “Edward” they 

envisioned vs. the “delinquent son” (18) he appeared to be; hence “the extreme and rigid regime 

of discipline and extracurricular education that my father [created] and in which I became 

imprisoned from the age of nine,” and which threatened to stifle the real or hidden self struggling 

to free itself. This is a classic story of Oedipal conflict and individualistic struggle against pre-

established social order. The second motif concerns the “departures” or “displacements from 

countries, cities, abodes, languages, environments that have kept me in motion all those years” 

(217), and which give the memoir its title. Those displacements occur for all sorts of reasons—

class (Anglophile Palestinian upper bourgeoisie), family history (the Jerusalemite family‟s 

primary residence was in Cairo), language (he spoke Egyptian, not Palestinian, Arabic but his 

formal education was in English), education (in British and American schools in Cairo and 

Jerusalem, then in the U.S.), religion (an Anglican minority within Orthodox and Coptic 

Christian minorities in predominantly Muslim countries), citizenship (born a U.S. citizen in 

Jerusalem, raised mainly in Cairo and spending summers in Lebanon), history (dispossession in 

1948, with his father losing his business in Palestine and the extended family dispersing all over 

the world), and finally personal (what he considered to be his banishment from Cairo to Mount 

Hermon School in Massachusetts at age fifteen). 

Those private and collective forms of displacement are impossible to disentangle. As a 

result, even though the dispossession of the Palestinians in 1948 affected Said the least among all 

of the exiled autobiographers under consideration here—his family‟s flourishing business in 

Cairo allowed his parents to shelter the children (“cocoon” them, as he puts it [294]) from the 

catastrophe that struck an entire society—the heroic example of his aunt Nabiha, who devoted 

her life to helping Palestinian refugees in Cairo (119-22), and his sense of historical 

responsibility (perhaps also the guilt of privilege) prompted him to devote his life to the struggle 

for the rights of Palestinians less fortunate them himself. By the same token, the loss of Palestine 

had the unique psychic effect on him of producing “a secret but ineradicable fear of not 

returning,” a fear that compelled him to pack too much luggage when traveling and also 
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paradoxically to “fabricate occasions for departure, thus giving rise to the fear voluntarily. The 

two seem absolutely necessary to my rhythm of life” (217). 

Because the Nakbah seems to have been only one in a series of dislocations in his 

childhood, it was 1967, eighteen years into his American life, that for him 

embodied the dislocation that subsumed all other losses, the disappeared worlds of my 

youth and upbringing, the unpolitical years of my education, the assumption of 

disengaged teaching and scholarship at Columbia, and so on. I was no longer the same 

person after 1967; the shock of that war drove me back to where it had all started, the 

struggle over Palestine. I subsequently entered the newly transformed Middle East 

landscape as a part of the Palestinian movement that emerged in Amman and then in 

Beirut in the late sixties through the seventies. This was an experience that drew on the 

agitated, largely hidden side of my prior life—the antiauthoritarianism, the need to break 

through an imposed and enforced silence, above all the need to draw back to a sort of 

original state of what was irreconcilable, thereby shattering and dispelling an unjust 

Establishment order. (293) 

1967 was, of course, a turning point for the Palestinian national movement as a whole because 

Palestinians realized that they could no longer rely on the Arab states to defend them, that they 

had to take matters into their own hands. Thus Said‟s response to the war was part and parcel of 

a broad mobilization of Palestinian energies, even as his antiauthoritarianism had roots in his 

private struggle to free himself from the strict discipline imposed on him by his father. The 

struggle for Palestinian national self-determination became the political correlative of the 

struggle of the inner self against the “Edward” defined by parents.  

Thus political values like antiauthoritarianism, speaking the truth to power, and the 

insistence on “irreconcilability” or nonconformity to the “established order” all originate in 

private life and childhood experience. They shape his sense of home as something dialectically 

defined by rupture, and his notion of freedom as a state of being irremediably “out of place”: 

My search for freedom, for the self beneath or obscured by “Edward,” could only have 

begun because of that rupture [coming to U.S. at age 15 to attend high school], so I have 

come to think of it as fortunate, despite the loneliness and unhappiness I experienced for 

so long. Now it does not seem important or even desirable to be “right” and in place 

(right at home, for instance). Better to wander out of place, not to own a house, and not 
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ever to feel too much at home anywhere, especially in a city like New York, where I shall 

be until I die. (294) 

His coming to America was enabling, but not for the usual reasons found in immigrant 

autobiography. What is privileged is the experience of leaving home, rather than coming to the 

U.S. Said here expresses differently a favorite passage by Hugo of St. Victor that Erich Auerbach 

cites in Mimesis, and which states that “the person who finds his homeland sweet is still a tender 

beginner; he to whom every soil is as his native one is already strong; but he is perfect to whom 

the entire world is as a foreign land” (quoted in Culture and Imperialism 335). For Said, as for 

Auerbach, being nowhere at home, the condition of the exile, is not just a wrenching experience, 

but a necessary one for “transcend[ing] the restraints of imperial or national or provincial limits 

… to the negative freedom of real knowledge” (335-36). Yet paradoxically, Said identifies New 

York as the locus of both home (“where I shall be until I die”) and homelessness itself (“not ever 

to feel too much at home anywhere, especially in a city like New York”)—the ultimate state of 

homelessness is to be at-home-in-homelessness, the site of “the negative freedom of real 

knowledge.” It is a negative freedom because it is predicated on the destruction of unitary 

identities that inevitably generate ethnocentric hierarchies: 

No one today is purely one thing. Labels like Indian, or woman, or Muslim, or American 

are not more than starting-points, which if followed into actual experience for a moment 

are quickly left behind. Imperialism consolidated the mixture of cultures and identities on 

a global scale. But its worst and most paradoxical gift was to allow people to believe that 

they were only, mainly, exclusively, white or Black, or Western, or Oriental. (1993, 336) 

Only, mainly, exclusively one thing or the other—such reductionism is the stuff of stereotype, 

self-stereotyping as well as the stereotyping of others. Instead of those unitary and essentialist 

conceptions of identity, Said presents a more fluid notion of subjectivity in Out of Place: 

I occasionally experience myself as a cluster of flowing currents. I prefer this to the idea 

of a solid self, the identity to which so many attach so much significance. These currents 

… require no reconciling, no harmonizing. They are “off” and may be out of place, but at 

least they are always in motion, in time, in place, in the form of all kinds of strange 

combinations moving about, not necessarily forward, sometimes against each other, 

contrapuntally yet without one central theme. A form of freedom, I‟d like to think, even if 

I am far from being totally convinced that it is. That skepticism too is one of the themes I 
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particularly want to hold on to. With so many dissonances in my life I have learned 

actually to prefer being not quite right and out of place. (1999, 295) 

As they flow each along its own course in non-synchronous, occasionally contradictory and 

unharmonious motion, those currents represent a chaotic mixture of influences and 

inclinations—historical, societal, familial, personal—none of which can be considered the 

defining characteristic of identity. It is a form of freedom that is limited by contradiction, 

confusion, and skepticism—that habit of mind which can be at once liberating and paralyzing. 

Appreciating the rewards and the frustrations of this condition takes the kind of intellectual 

courage born out of the pain of dislocation and the anxieties of permanent exile. 



Revista Litteris – ISSN: 19837429   

n. 8 - setembro 2011   

   14 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br setembro 2011 

 

Works Cited 

Ahmed, Leila. A Border Passage: From Cairo to America—A Woman‟s Journey. New York: 

Farrar, Straus and Giroux, 1999. 

Brunner, Jerome. “The Autobiographical Process.” In Robert Folkenflik, ed. The Culture of 

Autobiography: Constructions of Self-Representation. Stanford: Stanford UP, 1993. 38-

56. 

Deleuze, Gilles and Félix Guattari. Kafka: Toward a Minor Literature. Translated by Dana 

Polan. Minneapolis: U of Minnesota P, 1986. 

Haddad, George. Mt. Lebanon to Vermont. Rutland, Vermont: The Tuttle Co., 1916. 

Hassan, Ihab. Out of Egypt: Scenes and Arguments of an Autobiography. Carbondale and 

Edwardsville: Southern Illinois UP, 1986. 

Herzl, Theodor. The Jewish State. New York: American Zionist Emergency Council, 1946. 

Kanafani, Ghassan. Palestine‟s Children: “Returning to Haifa” and Other Stories. Translated by 

Barbara Harlow and Karen Riley. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2000. 

Rihbany, Abraham Mitrie. A Far Journey. Boston: Houghton Mifflin, 1914. 

Rizk, Salom. Syrian Yankee. New York: Doubleday, 1943. 

Said, Edward W. Orientalism. New York: Penguin, 1978. 

---. The Question of Palestine. New York: Times Books, 1979. 

--- with Jean Mohr. After the Last Sky. New York: Pantheon, 1986. 

--- and Christopher Hitchens, eds. Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian 

Question. London: Verso, 1987. 

---. Culture and Imperialism. New York: Knopf, 1993. 

---. The Politics of Dispossession: The Struggle for Palestinian Self-Determination 1969-1994. 

New York: Pantheon, 1994. 

---. Peace and Its Discontents: Essays on Palestine in the Middle East Peace Process. New York: 

Vintage, 1996.  

---. Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the 

World. 2
nd

 ed. New York: Vintage, 1997. 

---. Out of Place: A Memoir. New York: Alfred Knopf, 1999. 

---. Reflections on Exile and Other Essays. Cambridge, MA: Harvard UP, 2000. 

---. The End of the Peace Process: Oslo and After. New York: pantheon, 2000. 



Revista Litteris – ISSN: 19837429   

n. 8 - setembro 2011   

   15 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br setembro 2011 

 

---. In Search of Palestine: Edward Said‟s Return Home. Directed by Charles Bruce. Princeton: 

Films for the Humanities and Sciences, 2005.  

Toubbeh, Jamil I. Day of the Long Night: A Palestinian Refugee Remembers the Nakbah. 

Jefferson, North Carolina: McFarland, 1998. 

Turki, Fawaz. The Disinherited: Journal of a Palestinian Exile, With an Epilogue 1974. New 

York: Monthly Review P, 1974.  

---. Poems from Exile. Washington, D.C.: Free Palestine P, 1975. 

---. Tel Zaatar Was the Hill of Thyme: Poems from Palestine. Washington, D.C.: Free Palestine 

P, 1978.  

---. Soul in Exile: Lives of a Palestinian Revolutionary. New York: Monthly Review P, 1988. 

---. Exile‟s Return: The Making of a Palestinian American. New York: The Free P, 1994. 

 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011  16 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br setembro 2011 

 

O PROCESSO DE FORMAÇÃO D“A ROMANA”: ANOTAÇÕES SOBRE O 

ROMANCE DE ALBERTO MORAVIA 

 

Luciano Marcos Dias Cavalcanti
1
(UNESP) 

Cilene Margarete Pereira
2
(UNICAMP/UNINCOR) 

 

 

Sem os valores normativos é inevitável que a humanidade 

transforme em valores os fetiches: dinheiro, consumo, poder, 

força, produção, sexo, os cacos da assim chamada existência. 

         (Alberto Moravia) 

 

Resumo: Em 1947, Alberto Moravia, consagrado pelo sucesso de seu primeiro romance 

Os indiferentes (1929), publica A Romana. Narrado na primeira pessoa, o romance 

acompanha a trajetória da protagonista e narradora Adriana rumo à prostituição. Nesse 

processo de inserção ao mundo luxurioso, Adriana rompe com seus valores e anseios, 

inicialmente centrados na constituição de uma família modelar. Este artigo propõe uma 

reflexão sobre o romance A Romana a partir de seu diálogo com a “estética 

realista/naturalista”, sobretudo como resposta aos desejos da literatura italiana do pós-

guerra – marcada anteriormente por uma narrativa hermética e obscurantista – e com a 

“narrativa de formação” – na medida em que explora o amadurecimento da personagem 

no tempo e espaço narrativos. 

Palavras-chave: “construção narrativa”; “estética realista/naturalista”; “formação de 

personagens”; “ficção italiana”; “Alberto Moravia”. 

 

Abstract: In 1947, Alberto Moravia, acclaimed by the success of his first novel Os 

indiferentes (1929), publishes A Romana. Narrated in first person, this novel follows the 

way of the protagonist and narrator Adriana towards prostitution. In this process of 

entering the lushness world, Adriana breaks off her values and expectations, earlier 

centered in the constitution of a standard family. This paper proposes to develop a 

reflection on the novel A Romana starting up from its dialogue with the 
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realistic/naturalistic esthetics, mainly as an answer to the Italian postwar literature 

wishes – earlier marked by a hermetic narrative – and with the “formation narrative” – 

as it explores the maturing process of the character in narrative time and space.   

 

Em 1947, Alberto Moravia publica A Romana,
3
 dezoito anos depois de seu 

primeiro romance Os Indiferentes (1929), sua narrativa de maior sucesso. Ao contrário 

do texto de 1929, em que havia excessiva fragmentação das personagens e das 

situações;
 4

 em A Romana, o que se nota primeiramente é que Moravia quer, antes de 

tudo, contar uma história. A narrativa, centrada na primeira pessoa, é apresentada 

linearmente acompanhando a vida da narradora Adriana dos 16 anos aos 21anos. Nesse 

trânsito temporal (cerca de cinco anos), a moça torna-se prostituta. O romance é 

protagonizado, assim, por uma adolescente em processo de inserção no mundo adulto, 

evidenciando a formação e o crescimento emocional e psíquico da personagem feminina 

– caracterizado, sobretudo, pelo tom reflexivo da narrativa.
5
 A narração juvenil 

aproxima A Romana de Os indiferentes, já que há também um distanciamento do 

costumeiro olhar adulto. No romance de 1929, os protagonistas são Miguel – primeiro 

anti-herói do romance italiano – e Carla, jovens irmãos que assistem inertes e 

indiferentes à desconstrução da família burguesa.
6
 

                                                                                                                                                                          

uma leitura do Memorial de Aires, publicado pela Editora Annablume em parceria com a FAPESP 

(2007); e-mail: polly21@terra.com.br.  
3
 A Itália, nesse momento histórico, passa por um retrocesso cultural. De acordo com Moravia, de 1945 a 

1968, em toda sociedade italiana (que na década de 30 havia passado por uma revolução política) “são 

abolidos os regulamentos – psicológicos, morais, consuetudinário – por imposição do regime fascista, em 

particular à sua burguesia”. (MORAVIA apud AJELLO, 1986, p. 45). 
4
 Os indiferentes apresenta uma estrutura narrativa teatralizada, na qual o reduzido número de 

personagens – todas dotadas de duplicidade – e de espaços sugere uma sensação claustrofóbica e 

dissimulada. Sobretudo em Miguel concentra-se a força temática do romance, já que a personagem está 

inerte, falta-lhe o desejo de ter desejo.
 

5
 “Gisella era minha melhor amiga, e Gino o meu noivo: hoje posso julgá-los com frieza, mas naquela 

época minha cegueira a respeito deles era total. Já disse que considerava Gino perfeito; quanto a Gisella, 

percebia talvez seus defeitos, mas, em compensação, achava que tinha um bom coração e que gostava de 

mim, atribuindo sua solicitude pela minha vida não ao despeito de saber-me inocente e ao desejo de me 

corromper, mas a uma bondade mal compreendida e desviada.” (MORAVIA, 1982, p. 64).   
6
 Moravia observa esse aspecto como um indicativo do sucesso literário de Os indiferentes: “Não existia, 

então, nem romances nem romancistas na Itália, exceto Italo Svevo. Com exceção dele, era necessário 

recuar até 1910 - quase vinte anos antes - para encontrar D'Annunzio, que apresentava os burgueses 

transfigurados em heróis.  Sim, na obra de D'Annunzio, todos os burgueses eram heróis! E foi isso que 

fez o sucesso de Gli Indifferenti: eu tinha mostrado a burguesia tal como ela era, muito pouco heroica”. 

(MORAVIA apud CHAPSAL, 2011, sem página). 
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Pela descrição acima, é possível perceber que A Romana dialoga 

conceitualmente com a estrutura do “romance de formação” (Bildungsroman),
7
 

narrativa originária no Iluminismo Alemão que teve como paradigma do gênero a obra 

de Goethe, Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister (1795-1796).
8
 Em Estética da 

Criação Verbal, Mikhail Bakhtin, preocupado em construir uma tipologia do romance a 

partir da análise espaço-temporal e da imagem do herói, observa algumas 

particularidades do Bildungsroman, ressaltando que neste tipo de narrativa,  

a imagem do herói já não é uma unidade estática mas, pelo contrário, 

uma unidade dinâmica. Nesta fórmula de romance, o herói e seu 

caráter se tornam uma grandeza variável. As mudanças por que passa 

o herói adquirem importância para o enredo romanesco que será, por 

conseguinte, repensado e reestruturado. O tempo se introduz no 

interior do homem, impregna-lhe toda a imagem, modificando a 

importância substancial de seu destino e de sua vida. (BAKHTIN, 

1992, p. 237, grifos do autor).     

 

Os comentários de Bakhtin a respeito do “romance de formação” alcançam, em 

parte, a narrativa de Moravia, que dialoga com o gênero ao traçar o percurso de 

amadurecimento/formação de sua heroína – aspecto fundamental em qualquer 

“narrativa de formação”. Apesar disso, A Romana não comporta uma grande 

dinamicidade da personagem levando à reestruturação do enredo romanesco conforme 

sugere Bakhtin. A personagem moraviana parece atender, antes, a um estado 

embrionário inequívoco, fazendo com que a narrativa dialogue também com o 

naturalismo. Em outras palavras, por mais que o romance de Moravia esteja inscrito na 

tradição da “narrativa de formação” ou possa ser associado a esta por explorar o 

amadurecimento de sua personagem em uma trajetória espaço-temporal; ele parece 

apontar certa previsibilidade no destino da protagonista Adriana em sua inserção ao 

                                                           
7
 O conceito inaugural do “romance de formação” deve-se ao filósofo Karl Morgenstern que, em 1820, 

assim o definiu: “[Tal forma de romance] poderá ser chamada de Bildungsroman, sobretudo devido a seu 

conteúdo, porque ela representa a formação do protagonista em seu início e trajetória em direção a um 

grau determinado de perfectibilidade; em segundo lugar, também porque ela promove a formação do 

leitor através dessa representação, de uma maneira mais ampla do que qualquer outro tipo de romance”. 

(apud MAAS, 2000, p. 46); “Sob o aspecto morfológico, é relativamente fácil a compreensão do termo 

Bildungsroman. Por um processo de justaposição, unem-se dois radicais – (Bildung – formação – e 

Roman – romance) que correspondem a dois conceitos fundadores do patrimônio das instituições 

burguesas”. (MAAS, 2002, p. 13). 
8
 “O romance de formação tem um papel de enorme envergadura na literatura alemã em geral, um papel 

que, em países como França e Inglaterra, é desempenhado pelo romance social”, segundo observa Karin 

Volobuef (1999, p. 43).  
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mundo do sexo pago e da negação dos sonhos familiares e amorosos.
9
 Essa concepção 

“naturalista”/“fatalista” na trajetória da personagem tem intenção de evidenciar a 

postura política do livro/do autor de denúncia social
10

 - nas palavras de Adriana: 

“sensação de servidão e desumanização”.  

Mas no mesmo instante em que aceitei esse meu destino senti uma dor 

lúcida e aguda. E uma repentina clarividência, como se o caminho da 

vida, geralmente tão escuro e tortuoso, se tivesse de repente aberto 

diante de mim reto e claro, me revelou de estalo tudo aquilo que 

perderia em troca do silêncio de Astarita. Meus olhos se encheram de 

lágrimas, e cobrindo o rosto com o braço comecei a chorar. 

Compreendi que corava de extrema resignação, e não de revolta; e, de 

fato, mesmo entre as lágrimas senti que mexia as pernas em direção a 

Astarita. (MORAVIA, 1982, p. 83, grifos nossos). 

 

Como eu, Gisella esperava acertar na vida um dia, e suponho que essa 

seja uma esperança comum a todas as mulheres da minha espécie. 

Mas para mim representava um anseio natural, enquanto para Gisella, 

que dava importância à opinião do mundo, era sobretudo uma questão 

social. Ela temia que os outros pensassem que ela fosse o que era, 

embora levada a sê-lo por uma vocação muito mais profunda que a 

minha. Eu, pelo contrário, não me envergonhava; apenas tinha, em 

certos momentos, uma sensação de servidão e desumanização. 

(MORAVIA, 1982, p. 249, grifos nossos). 

 

O romance A Romana é dividido em duas partes, compostas, respectivamente, 

por nove e onze capítulos apenas numerados. Esta divisão tem por finalidade expor de 

forma mais direta e explícita as mudanças da protagonista (principalmente de seus 

valores normativos) e sua progressiva entrada no mundo da prostituição. Esse 

procedimento narrativo apresenta vantagens e desvantagens. A maior desvantagem diz 

respeito à própria construção linear da história que, se por um lado assegura fluidez ao 

contado – é nítida a sensação do romanesco e de sua evolução –; por outro parece 

apontar para um tradicionalismo que não existia no primeiro romance de Moravia. 

                                                           
9
 Talvez o romance de Moravia possa ser associado ao tipo formativo que Bakhtin apresenta como dotado 

de uma “temporalidade cíclica”, que “consiste em representar (...) certo modo de desenvolvimento típico, 

repetitivo, que transforma o adolescente idealista e sonhador num adulto sóbrio e prático – uma trajetória 

que, no final, é acompanhada de graus variáveis de cepticismo e resignação.” (BAKHTIN, 1992, p. 238). 

Próximo deste está o tipo “biográfico ou autobiográfico”, em que a transformação do heroi se dá no 

tempo por meio de um “conjunto de circunstâncias, de atividades, de empreendimentos, que modificam a 

vida. E o destino do homem que se constrói, e, ao mesmo tempo, este se constrói, constrói seu caráter”. 

(BAKHTIN, 1992, p. 239). 
10

 No famoso prefácio de Il sentièro dei midi de ragno (A trilha do ninho das aranhas), de 1964, Calvino 

anunciava: “Já nos anos cinquenta, o quadro estava mudado, começando pelos mestres: Pavese morto, 

Vittorini fechado em silêncio de oposição, Moravia que, em um contexto diferente, vinha adquirindo um 

outro significado (não mais existencialista, mas naturalista) e o romance italiano tomava o seu curso 
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Aliás, a fragmentação excessiva de Os indiferentes era seu maior e principal trunfo 

narrativo. A quebra das situações – que ocorriam em curtíssimo espaço temporal, (algo 

próximo de 48 horas) – dava à narrativa um aspecto moderno e experimental e marcava 

a própria fragmentação da realidade vivida por seus personagens em franca decadência 

financeira e moral.  

A maior vantagem narrativa da divisão do romance em duas partes se associa ao 

seu próprio andamento da história, pois Moravia tem a intenção de narrar o 

amadurecimento da protagonista Adriana e os agentes responsáveis por sua formação. 

Isso só é possível se ele explorar intensamente a linearidade do texto. No começo da 

segunda parte, por exemplo (capítulo primeiro), Adriana já se apresenta como prostituta, 

diferenciando-se de sua “sósia” e “amiga” Gisella no modo de atuação profissional: 

Agora, eu e Gisella, mais do que amigas, éramos sócias. Não 

concordávamos, é verdade, quanto aos lugares a frequentar, pois 

Gisella preferia os restaurantes e os lugares de luxo, e eu, os bares 

mais modestos ou até mesmo a rua: mas tínhamos estabelecido, 

mesmo para essa diferença de gostos, uma espécie de acordo, e nos 

revezávamos, uma acompanhando a outra a seus lugares preferidos. 

(MORAVIA, 1982, p. 179). 

 

A Romana é, portanto, um texto bem diverso de Os indiferentes; não importa 

aqui a Moravia as estratégias narrativas de fragmentação e desconstrução, mas o contato 

permanente e direto com a realidade e a vida, com a sociedade e seus aspectos políticos 

– dispostos, muitas vezes, na escolha antagônica de suas personagens: um agente da 

repressão fascista (Astarita); outro revolucionário (Giacomo), por exemplo.  

A simplicidade narrativa de Moravia, conseguida graças à linearidade do 

romance e às constantes explicações de sua protagonista, evidencia também sua postura 

intelectual de rompimento com qualquer posição elitizada da arte, que pretenda separar 

literatura e vida ou que almeje a chamada “arte pura”.
11

 A opção por uma narrativa sem 

rebuscamento estilístico é explicada pelo autor a partir de sua inserção na tradição 

                                                                                                                                                                          

elegíaco-moderado-sociológico, no qual todos terminamos por escavar um nicho mais ou menos cômodo 

(ou por encontrar as escapatórias)”. (CALVINO, 2004, p. 22).  
11

 Moravia assume que mantém um movimento criativo duplo que vai da “narrativa mais popular” a 

“intelectualizada”: “... após uma evolução formal muito complicada, tentei duas experiências paralelas: de 

uma vez escrevi um romance sobre as „massas‟, de outra vez sobre os intelectuais.  Costumo alternar.  

Escrevi A Romana e, em seguida, A Desobediência.  Depois escrevi L'amore conjugale, seguindo-se Il 

conformista. Ultimamente escrevi A ciociara, a história de uma prostituta, e agora estou a escrever um 

romance em que o herói é um pintor”. (MORAVIA apud CHAPSAL, 2011, sem página). Em outro 

momento da entrevista, afirma: “Na minha opinião, não existem hoje mais do que duas formas de 
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fabular: “Eu, por exemplo, nasci narrador, contador de fábulas: quando criança, estando 

sozinho, contava romances a mim mesmo, em voz alta. Tratava-se de instinto, de 

impulso obscuro e violento que não tinha qualquer necessidade de escrita.” (Moravia, 

1995, 92). Ao contrariar o perfeccionismo estilístico de Flaubert, Moravia chama a 

atenção para a verdadeira missão do romancista, o exercício do “instinto de narrador”:  

Flaubert escreveu bem demais, ao menos Madame Bovarry. A 

Educação Sentimental é obra já fluida, há mais estrutura, menos 

obsessão estilística: mas também aí falta a instinto do narrador. Nem 

se fale das obras mais detestáveis de Flaubert, como Salambô. A 

narração fica inteiramente emperrada. Não segue adiante, fica 

estagnada. Ouve-se uma espécie de “rom rom” insuportável. 

(MORAVIA, 1995, p. 92). 
 

Exercendo seu “instinto de narrador”, Alberto Moravia percorre um caminho 

distinto da tendência literária italiana da década de trinta, na qual a literatura sente 

a influência do fascismo pela forte tendência de desempenho político e 

refúgio na torre de marfim literária, presente em revistas como a 

“Ronda” e “Solária” (eliminada quando se torna ponto de referência 

cultural muito independente do regime), pela “prosa d‟arte” e pela 

poesia hermética que aparecem ambiguamente como “defesa de 

valores poéticos que certamente se opunham às instruções da política 

fascista, mas ao mesmo tempo eram evasões da realidade, que não 

permitiam a denúncia da trágica situação daqueles anos”. 

(SQUAROTTI ET ALLI, s/d, p. 125-126). 

 

 Mas a experiência da guerra (e do pós-guerra) confere outra posição ao escritor: 

a de inserção na realidade e de denúncia – aspecto que pontua o “naturalismo” existente 

em A Romana. De fato, esse novo posicionamento interessa mais de perto Moravia, 

assim como atingia Elio Vittorini e Cesare Pavese. O primeiro, em Conversa na Sicília 

(1941), apresenta o “abstrato furor de Silvestro (...) do homem que sente a tragédia da 

história mas só pode se mover à margem dela...” (CALVINO, 2009, p. 11); o segundo 

polemiza com os herméticos ao escrever poemas nos quais habitam operários, 

barqueiros e bêbados, sem nos deixar esquecer “que o protagonista não é o operário ou 

o bebedor, mas o homem que os está observando de viés, da mesa oposta da taberna, e 

que gostaria de ser como eles mas não sabe.” (CALVINO, 2009, p. 11-12). 

De acordo com Squarotti et alli, entre 1943 e 1945, a Itália passa por um período 

de agitação cultural interdisciplinar em vários campos do conhecimento, acentuado pela 

guerra e pela experiência da “Resistência” como oposição declarada ao fascismo. A 

                                                                                                                                                                          

romances possíveis: o romance de ideias e o romance popular”. (MORAVIA apud CHAPSAL, 2011, sem 
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literatura passa, então, a refletir sobre temas antes censurados: a miséria, a opressão dos 

camponeses, a luta política, a condição operária, a catastrófica situação nacional são 

tópicos que ganham relevância.  

Depois da libertação, e já durante tanto tempo mantida em silêncio, 

afirma-se uma ânsia de dizer, de comunicar as coisas mais simples e 

diretas. Nasce um impulso que deseja, afinal, encontrar o real, 

longamente deformado pela retórica do regime, ou mascarado pela 

introspecção e pela metafísica. Existe uma busca pela presença, depois 

de tantos anos de hermética “ausência”. Aquilo que, entre 1945 e 1955 

assume o nome de “neorrealismo”, com uma aproximação explícita do 

realismo ottocentesco para além de todos os experimentalismos do 

Novencento, fundamenta-se essencialmente numa esperança de 

imediatismo: é uma busca do contato direto e total entre autor e leitor, 

entre obra e público, é uma tentativa de comunicação, de 

aprofundamento da relação entre literatura e sociedade. 

(SQUAROTTI ET ALLI, s/d, p. 538).
12

 
 

A realidade da guerra e do pós-guerra aflora em A Romana na projeção que há 

do regime fascista e da posição revolucionária por meios de dois importantes 

personagens: Astarita e Giacomo, respectivamente, – ambos amantes de Adriana.
13

 Em 

1947, ano da publicação do romance, não é possível a Moravia escrever sem se referir a 

essa realidade tão próxima e perturbadora. Escrever, para Moravia, não quer dizer fugir 

da realidade, mas o contrário: envolver-se nela, conferir-lhe presença. A experiência 

formal está intrinsecamente ligada ao real, e o romance, na concepção de Moravia, só 

pode ser experimental até os limites da experiência. Para exorcizar seus fantasmas, o 

                                                                                                                                                                          

página). 
12

 A importância da experiência narrativa fica bastante óbvia no prefácio que Italo Calvino faz em 1964 

para Il sentièro dei nidi di ragno (A trilha do ninho das aranhas), ao “narrar” a “mania de contar” que 

assolara os escritores e o povo depois da guerra: “Ter saído de uma experiência – guerra, guerra civil – 

que não poupara ninguém, estabelecia uma comunicação imediata entre o escritor e o seu público: 

estávamos frente a frente, em pé de igualdade, cheios de histórias para contar, cada qual tivera a sua, cada 

qual vivera vidas irregulares dramáticas, aventureiras, roubávamos as palavras uns da boca dos outros. a 

renascida liberdade de falar para as pessoas foi, de início, vontade incontrolada de contar: nos trens que 

recomeçavam a funcionar, apinhados de gente e de sacos de farinha e de latas de óleo, cada passageiro 

narrava aos desconhecidos as vicissitudes por que havia passado, e assim cada cliente às mesas dos 

„refeitórios do povo‟, cada mulher nas filas dos estabelecimentos comerciais; o cinzento das vidas 

cotidianas parecia coisa de outros tempos; movíamo-nos em um multicolorido universo de histórias.” 

(CALVINO, 2004, p. 6). 
13

 Astarita, o agente da repressão fascista, introduz no mundo de Adriana a violência ao estuprá-la e 

exigir-lhe, por meio de chantagem, seu silêncio e resignação. Num primeiro momento, a violência de 

Astarita a leva a refletir sobre seus sonhos familiares, reiterando-os para, logo, anulá-los em detrimento 

de uma mudança interior: “Agora, pensava, nada mais me impediria de casar e levar a vida que aspirasse. 

Mas ao mesmo tempo sentia que minha alma estava irremediavelmente mudada, e que lá, onde por um 

tempo houvera tantas esperanças frescas e ingênuas, havia agora uma segurança e uma determinação 

muito mais forte, embora de uma força triste e sem amor”. (MORAVIA, 1982, p. 84).  
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escritor tem de enfrentá-los diretamente no ato da escrita: essa parece ser a opção de 

Alberto Moravia e de outros escritores italianos dessa época.  

A Romana se coloca, portanto, dentro de uma perspectiva mais “realista”; e deve 

ser lido, como nos explica Giorgio Squarotti, a partir da proposição de que 

todos os romances de Moravia nada mais são do que divagações 

ensaístas que, no entanto, rejeitam códigos ensaísticos para adotar os 

da escrita convencional do romance, só que esvaziada e como que 

impostura do exterior. (...) Nesse sentido, Moravia consegue retratar 

vícios e mesquinhezes dos burgueses e pequenos burgueses, com um 

realismo provocatório e irredutível ao clima da cultura dominante da 

Itália fascista, menos desossados, mostrando uma participação mais 

calorosa e apaixonada, e aí temos textos como Agostini (1944) e La 

romana (1947), dedicados à temática sexual como forma de 

conhecimento do mundo. E são textos sem dúvida mais “belos”, com 

laivos de lirismo e esperança utópica, mas também tradicionais com 

relação a outras obras moravianas. (SQUAROTTI ET ALLI, s/d, p. 

524-525). 
 

Romances como A Romana estão inscritos, assim, dentro de uma perspectiva de 

formação do individuo a partir da compreensão de sua sexualidade; do vigor da vida, 

que desperta tão intensamente na protagonista Adriana. Nesse sentido, mais do que 

nunca a experiência do outro/do corpo do outro se faz necessária e fundamental para sua 

própria construção da identidade: “minha força não consistia em desejar ser aquilo que 

não era, mas em aceitar o que era” (MORAVIA, 1982, p. 219). Nesse trânsito com o 

outro, a categoria do gênero se impõe a partir de um desdobramento conceitual 

importante: de um lado estão as mulheres responsáveis pelo “despertar sexual” da 

protagonista por meio da valorização do corpo e da beleza postos a serviço do “mundo 

do trabalho”; do outro se assomam as figuras masculinas dotadas, todas, de funções que 

desnaturalizam os sonhos da protagonista, isto é, promovem o processo de 

desromantização da visão de amor e família de Adriana.   

Do lado feminino estão, portanto, a mãe da protagonista – não nomeada 

propositadamente para estender o significado de seu papel materno distante do 

convencionado – e Gisella, modelo que a inicia na prostituição.  

Aos dezesseis anos eu era uma verdadeira beleza. Tinha o rosto de um 

oval perfeito, estreito nas têmporas e mais largo embaixo, os olhos 

compridos, grandes e suaves, o nariz reto descendo da testa numa 

única linha, a boca grande, com lábios bonitos, vermelhos e carnosos, 

que rindo mostravam dentes regulares e muito brancos. Mamãe dizia 

que eu parecia uma madona. Percebi minha semelhança com uma atriz 

de cinema que fazia sucesso naquela época, e comecei a pentear-me 

como ela. Mamãe dizia que, se meu rosto era bonito, meu corpo o era 
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cem vezes mais; corpo como o meu, dizia, não tinha outro em Roma. 

Naquele tempo eu não ligava para o meu corpo, achando que a beleza 

estava toda no rosto, mas hoje posso dizer que mamãe estava certa. 

(MORAVIA, 1982, p. 7).
14

 

 

mamãe, entusiasmada, começou a dizer para o pintor: - veja só que 

seios... que quadris... veja que pernas... onde é que o senhor vai 

encontrar seios, pernas e quadris como esses? - E falando me 

apalpava, como se faz com os animais no mercado para incentivar os 

compradores. (MORAVIA, 1982, p. 8). 

 

A ausência paterna e o estado de privação – possivelmente alargado depois da 

morte do pai da protagonista – ajudam a problematizar a importância da mãe de Adriana 

na formação do caráter e dos valores da filha, em seu “processo de educação”, 

sobretudo “sentimental”.  

Mamãe (...) fazia grande planos a meu respeito; mas eram, como 

percebi logo, plano que excluíam qualquer arranjo do tipo que eu 

pretendia. Ela pensava, em resumo, que com minha beleza eu poderia 

aspirar a qualquer tipo de sucesso, mas não me tornar mulher casada, 

com família, como todas as outras. Éramos muito pobres, e minha 

beleza se lhe afigurava a única riqueza que dispúnhamos, e, como tal, 

não apenas minha, mas também dela, não fosse, como já disse, por 

outro motivo, senão por ter-me posto no mundo. E no seu entender 

devia utilizar essa riqueza sem qualquer respeito pelas conveniências, 

para melhorar nosso estado. (...) Numa situação como a nossa, a ideia 

de fazer minha beleza produzir era a primeira que lhe poderia ocorrer. 

Mamãe empacou naquela ideia e nunca mais saiu dela. (MORAVIA, 

1982, p. 15). 

 

Ambas (mãe e filha) moram em um pequeno apartamento construído para 

ferroviários em um conjunto habitacional no subúrbio de Roma. Depois da morte do 

pai, Adriana começa a posar para pintores e a ajudar a mãe no corte e na costura de 

camisas, únicos sustentos da escassa família. Para ressaltar o estado de 

privação/exclusão de sua protagonista, Moravia reporta-se à imagem do parque que a 

menina nunca pode frequentar; o que prevalece em Adriana é a sensação da descoberta 

de algo que antes apenas intuía: 

Talvez não tivesse essa sensação de mundo feliz proibido, se mamãe, 

durante minha infância, não me tivesse mantido distante do parque, 

assim como de qualquer outra diversão. Mas a viuvez de mamãe, sua 

pobreza, e, sobretudo, sua hostilidade para com as distrações que a 

sorte não lhe prodigalizava, não me permitiram pisar no parque, como, 

de resto, em todos os lugares de diversão, a não ser bem mais tarde, 

                                                           
14

 Este trecho inicia o romance de Moravia, apontando algumas características importantes de sua 

protagonista: a beleza, a similaridade com um ícone cinematográfica (e sua imitação), mas, sobretudo, a 

aceitação (depois da vivência e da reflexão) do veredicto da mãe sobre a importância do corpo.  
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quando fiquei moça e me temperamento já estava formado. Deve ser 

por isso, provavelmente, que me ficou para toda a vida uma espécie de 

suspeita de ter sido excluída do mundo alegre e cintilante da 

felicidade. Suspeita da qual não consigo libertar-me sequer quando 

tenho certeza de estar feliz. (MORAVIA, 1982, p. 14). 
 

O confronto ideológico entre mãe e filha
15

 é, assim, exasperado a partir das 

insistentes divagações da narradora a respeito dos seus “desejos familiares”, seja na 

descrição simplória de um lar visto por entre janelas ou nas aspirações maternas de 

sobrevivência, seja nas promessas falsas do namorado Gino: 

Numa noite de verão, passeando com a mãe pela avenida, vi, através 

das janelas de uma daquelas viletas, uma cena familiar que me ficou 

gravada e me pareceu corresponder perfeitamente à ideia que eu tinha 

de uma vida normal e decente. Uma sala pequena mas limpa, com 

papel de parede florido, uma cristaleira e uma lâmpada central 

suspensa sobre a mesa posta. Ao redor da mesa, cinco ou seis pessoas, 

entre as quais, me parece, três crianças de oito a doze anos. No meio 

da mesa uma sopeira; e a mãe, que, de pé, servia a sopa. Pode parecer 

estranho, mas daquelas coisas todas a que mais me impressionou foi a 

luz do lustre central; ou melhor, o aspecto extraordinariamente sereno 

e normal que as coisas adquiriam naquela luz. (MORAVIA, 1982, p. 

14-15).  

 

Mamãe pensava sempre no meu futuro, e logo começou a ficar 

descontente com minha profissão de modelo. Achava que ganhava 

pouco; além disso, os pintores e seus amigos eram pobres e nos 

estúdios não havia esperança de faze encontro úteis. Mamãe cismou 

de repente que eu podia tornar-me bailarina. Vivia cheia de ideias 

ambiciosas, enquanto eu só pensava (...) numa vida tranquila, com 

marido e filhos. (...) Ela não considerava a profissão de bailarina 

muito lucrativa em sim, mas, como repetia sempre, “uma coisa puxa 

outra”; e, aparecendo num palco, havia sempre a possibilidade de 

encontrar um cavalheiro rico. (MORAVIA, 1982, p. 17). 

 

- Uma moça com você (...) deve ficar em casa e talvez até 

trabalhar... mas num trabalho honesto... que não a ponha em condições 

de sacrificar sua honra... uma moça como você deve casar, ter casa, 

filhos e ficar com o marido. 

Era exatamente o que eu achava, e não sei nem exprimir minha 

felicidade ao perceber que ele pensava da mesma forma, ou pelo 

menos parecia pensar. (MORAVIA, 1982, p. 28). 

 

Ao lado da mãe de Adriana surge Gisella – espécie de eco que sussurra o valor 

da beleza como meio de vida. De personalidade bem diversa da de Adriana, ela é a 

                                                           
15

 Adriana, no entanto, busca entender a posição materna: “pobreza, servidão e poucas alegrias logo 

encerradas com a morte do marido. Era natural, se não justo, que considerasse a vida honesta e familiar 

como uma desgraça, tentando evitar que eu me deixasse atrair pelas mesmas miragens que a tinham 

arruinado.” (MORAVIA, 1982, p. 16). 
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responsável, enfim, pela iniciação da protagonista no mundo da prostituição. A 

capacidade perceptiva da moça – já iniciada no mundo das aparências – é apresentada 

ao leitor através do reconhecimento de Gino como um falsário: “você disse que ele era 

alto, e, ao contrário, é quase mais baixo de que você... tem olhos fingidos que não 

encaram a gente... nunca fica natural e fala de jeito rebuscado que a gente vê logo que 

não está dizendo o que pensa... e depois, esse alarde todo, e é chofer.” (MORAVIA, 

1982, p. 65-66, grifos nossos). Para Gisella, aspectos sociais (e seus símbolos) são 

componentes importantes para avaliação da pessoa. É assim que ela irá aliciar Adriana, 

promovendo a humilhação da amiga a partir da exaltação de símbolos de status que a 

moça não possui – a começar pelo rebaixamento da profissão servil de Gino. 

É por meio de Gino, no entanto, que se tem a iniciação subjetiva de Adriana ao 

mundo luxurioso e comercial do sexo: o namorado é responsável, em parte, pela 

primeira desilusão amorosa – pela “renúncia aos antigos sonhos de uma vida decente e 

normal” (MORAVIA, 1982, p. 137), levada a cabo pelas mãos grosseiras e violentas de 

Astarita –, ao mesmo tempo em que a apresenta ao mundo burguês ao introduzi-la na 

casa dos patrões. Esse deslocamento espacial promove a percepção do outro e da 

carência material em que vive: 

E pensei que não poderia considerar-me feliz enquanto não 

conseguisse vestir-me bem e viver numa casa como aquela. Quase me 

deu vontade de chorar, e sentei-me atordoada na cama, sem dizer 

nada. (MORAVIA, 1982, p. 45-46). 

 

Assim, num momento, só por ter visto aquela casa, eu estava muito 

diferente da moça tímida e ingênua que há pouco tinha entrado; e isso 

me surpreendia, e eu achava quase difícil reconhecer-me. 

(MORAVIA, 1982, p. 47). 

 

Adriana pode ser caracterizada como uma espécie de anti-heroína, já que transita 

em um universo moral pouco acessível a aquilo que se convencionou como heroicidade 

romanesca. Ao dar voz narrativa a uma prostituta, Moravia pontua o romance pelo 

privilégio da temática sexual – assim como fará, mais tarde, em A Ciociara (1957). Este 

aspecto nos sugere, antes de qualquer outra investigação, pensar a respeito da 

caracterização do texto moraviano como erótico, libertino ou pornográfico. Moravia, 

acostumado às reprovações morais de seus livros, discorria sobre a sexualidade de suas 

personagens de modo didático, enfatizando, a princípio, um “problema de designação”:  

o que antes se afirmava por “amor” é agora designado por “sexo”.  (...) 

no mundo moderno não existem muitos valores seguros e sólidos, 
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sendo o sexo um desses valores. Ora, o escritor tem necessidade de se 

basear naquilo que, a seus olhos, represente uma certa realidade. 

Outros escritores apoiam-se sobre o dinheiro; em Stendhal, por 

exemplo, existe a missão social. Para mim, talvez seja o sexo. 

(MORAVIA apud CHAPSAL, 2011, sem página).  

 

É comum recorrer a estas definições (erótico, libertino, pornográfico) sempre 

que qualquer obra remeta o leitor para um conteúdo cujo objeto seja a sexualidade. Essa 

caracterização, muitas vezes depreciativa e deslocada, atingiu vários escritores: de 

Boccaccio a Jean Genet, passando por Bocage, Oscar Wilde, Flaubert, Laclos e Sade.
16

 

Este tipo de categorização esboça um evidente preconceito estético ao procurar 

distinguir uma obra do restante das produções literárias valendo-se de rótulos que, nem 

sempre adequados e/ou corretos, pretendem traduzir marcas diferenciadoras entre os 

gêneros literários – “gêneros sérios” e “não sérios”. Nesse sentido, a representação 

erótica, como aponta José Antônio Durigan,  

foi e ainda costuma ser marotamente colocada a nível das coisas não 

sérias (ou demasiadamente sérias), rebaixada ao nível das 

manifestações imorais, irrelevantes, apolíticas, menores, 

desagregadoras e perigosas, ou incentivada até uma saturação 

restritiva (a constante repetição do mesmo, do igual, reduz e restringe). 

(DURIGAN, 1985, p. 10-11).
17

   
 

O que se nota, em A Romana, é a necessidade de Moravia construir uma escrita 

libertária, que, ao mostrar os segredos do cotidiano de suas personagens – no qual o 

sexo assume a condição de “bem de consumo” e “valor moral” –, produz uma espécie 

de inventário da condição humana, sufocada pela mordaça do desejo sublimado, ora por 

condicionantes religiosos, ora manipulado por sanções socioculturais ou ideológicas 

como ocorre com Giacomo, estudante de Direito e amante de Adriana, na segunda parte 

do romance.  

                                                           
16

 Além de escritor “erótico/pornográfico”, por muitas décadas Moravia também recebeu o rótulo do 

protótipo do escritor engajado, que assinava manifestos, participava de polêmicas e avançava na linha de 

frente. Ver: Entrevista sobre o escritor incômodo – realizada por Nello Ajello. Trad. Pedro Gascez 

Ghirardi. Civilização Brasileira: São Paulo, 1986. 
17

 “A relação entre a prefixação de espaços para a representação sexual e o comportamento ambíguo das 

metalinguagens obrigou o erótico a refugiar-se no domínio do implícito, do não dito, das entrelinhas, do 

sussurro, que, com o tempo, passaram a ser aceitos quase como suas características absolutas.” 

(DURIGAN, 1985, p. 11). Neste romance, Moravia parece, em certos momentos, romper com essa 

determinação do texto “erótico”, sendo, muitas vezes, explícito e provocante na narração de suas cenas, 

estimulando o realismo de seu texto.  
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Giacomo, moço oriundo de uma família burguesa, representa a possibilidade de 

Adriana romper com o mundo comercial do sexo e se inserir no espaço familiar que 

tanto ansiava: 

Sua família, pelo pouco que pude deduzir, porque não gosta de 

falar nela, era exatamente uma daquelas famílias nas quais, nos meus 

vagos sonhos de normalidade, teria gostado de nascer. Uma família 

tradicional, com um pai médico e dono de terras, uma mãe ainda 

jovem, que ficava muito em casa e só pensava no marido e nos filhos 

e três irmãs bastante frívolas e um irmão. O pai, é verdade, metia-se 

em tudo e era uma autoridade local, e a mãe era carola, as irmãs 

bastante frívolas e o irmão maior um doidivanas da espécie do seu 

amigo Giancarlo, que a mim, nascida em condições e entre pessoas 

tão diferentes, não pareciam sequer defeitos... A família, além disso, 

era muito unida, e todos, tanto os pais como os irmãos, gostavam 

muito de Mino.  

A mim parecia que tinha muita sorte em ter nascido numa 

família assim. Ele, pelo contrário, alimentava contra a família uma 

antipatia, um desagrado que eram para mim absolutamente 

incompreensíveis. (MORAVIA, 1982, p. 316-317). 

 

Mais do que desejar a concepção de família representada pela de Giacomo, o que 

Adriana parece buscar é a sensação de ordem e de organização,
18

 do conforto do 

enquadramento social, isto é, aquilo que é negado, artificialmente, pelo jovem 

revolucionário – que, como todas as personagens masculinas do romance, apresenta 

duplicidade. No caso de Giacomo, a duplicidade é ideológica. Ao mesmo tempo em que 

nega esse modelo burguês (representado pela família) – e se recusa ao sexo por entendê-

lo como meio de alienação social
19

 –, repudia o popular: 

                                                           
18

 Por isso as imagens comparativas à organização/limpeza são tão recorrentes no romance: “Eu estava 

muito impressionada pela vila da patroa de Gino, e me parecia inevitável que só houvesse felicidade entre 

coisas bonitas e limpas. Percebia que nunca teríamos condições de possuir, não digo uma casa como 

aquela, mas nem sequer um quarto daquela casa; entretanto, obstinadamente, esforçava-me por superar 

essa dificuldade, explicando-lhe que até mesmo uma casa pobre pode parecer rica se for realmente limpa 

como um brinco. (...) Tentava convencer Gino de que a limpeza pode tornar bonitas as roupas feias; mas 

na realidade, desesperada com a ideia de minha pobreza e ao mesmo tempo consciente de que o 

casamento com Gino era o único meio de que dispunha para sair dela, queria sobretudo convencer a mim 

mesma.” (MORAVIA, 1982, p. 48-49); “Não sei qual o ímpeto que me dominava. Era talvez o mesmo 

que impulsiona a dona da casa, encontrando a paz somente após uma longa negligência, a limpar a 

própria casa, encontrando a paz somente após varrer o último grão de poeira, a última penugem escondida 

debaixo dos móveis ou nos cantos. E realmente todos os detalhes da minha história, libertava a alma e a 

mente e me sentia mais leve e limpa”. (MORAVIA, 1982, p. 289). 
19

 Adriana refere-se a essa negação sexual do namorado como “aspiração à castidade” sem entendê-la de 

fato, já que em sua concepção o sexo é libertário: “Ele não se conformava em me amar, a não ser com 

muita relutância e muito remorso, como quem se decide a fazer e sabe que não deveria fazer. Mas eu 

tinha certeza de que seu mau humor não duraria muito e que seu desejo por mim, por mais combativo e 

odiado que fosse, seria definitivamente mais forte do que aquela estranha aspiração à castidade.” 

(MORAVIA, 1982, p. 302). Para a personagem revolucionária, o sexo estaria ligado a uma posição 
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- Os ricos são horríveis... mas o pobre, embora por razões 

diferentes, não são certamente melhores. 

- Seria mais simples – disse – confessar francamente que você 

odeia todos os homens sem distinção. 

Riu e respondeu: - de forma abstrata, quando não estou entre 

eles, não os odeio... aliás, eu os odeio tão pouco que acredito na sua 

capacidade de melhorar... se não acreditasse, não me meteria em 

política... mas, quando estou com eles me repugnam ... Realmente - 

acrescentou de repente com ar sofrido - , os homens não valem nada. 

(MORAVIA, 1982, p. 320, grifos nossos). 

 

A negação de Giacomo parece estar voltada, dado seu niilismo, ao próprio 

homem, incapaz, segundo ele, de se constituir (na essência) em algo melhor do que a 

mentira – por mais que o discurso do jovem sugira o contrário. Assim, todos, inclusive 

ele próprio, vão sendo rotulados de farsantes: 

- Ou você não sabe que este mundo é o mundo do “como se”... 

o mundo do “como se”? Não sabe que, desde o rei até o mendigo, 

neste mundo todos se comportam “como se”... o mundo do como se”, 

do “como se”, do “como se” ... (MORAVIA, 1982, p. 332).   

 

A questão da farsa e da duplicidade de Giacomo se faz mais presente na cena em 

que o jovem e preso delata – sem ameaças ou tortura – todos os seus amigos à polícia. O 

interrogatório é feito por Astarita, com quem Giacomo se simpatiza por sua função, 

identificando-se ao regime fascista:  

... quando a gente renuncia e não sabe ser aquilo que quer, aparece 

aquilo que é... ou não sou eu por acaso filho de um rico proprietário de 

terras?... e aquele homem, na sua função, não estava defendendo meus 

interesses? reconhecemo-nos como pertencentes à mesma raça... 

solidários na mesma causa... O que é que você está pensando? Que o 

achei simpático pessoalmente? Não, não. Achei simpática sua 

função... senti que era eu quem o pagava, eu a quem ele defendia, eu 

que estava atrás dele como dono, apesar de estar na frente como 

acusado. (MORAVIA, 1982, p. 365).  

 

Não é sem razão que Giacomo torna-se, via Astarita, um agente da repressão 

fascista que tem o papel de “vigiar os ricos” aliados à resistência:  

...  é isso que vou fazer... vou ter um bom salário, morar nos hotéis de 

primeira classe, viajar nos melhores trens, comer nos melhores 

restaurantes, vestir-me num ótimo alfaiate, frequentar as praias de 

luxo, as estações de esqui mais renomadas... afinal, quem é que a 

senhora está pensando que sou? (MORAVIA, 1982, p. 381). 

 

                                                                                                                                                                          

conformista, aprisionadora. Sua duplicidade ideológica fica evidente também nisso, já que, apesar das 

recusas, envolve-se sexualmente com Adriana. 
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O desnudamento promovido pelo texto de Moravia atinge tanto o universo 

feminino quanto masculino: as situações ficcionais expõem as figuras da mulher 

(principalmente) e do homem no enfrentamento de suas próprias vicissitudes, carências 

e traumas, através de uma escrita sem disfarces.  

Então percebia que minha angústia não era devido ao que fazia, mas 

sim, mais profundamente, ao simples fato de viver, que não era nem 

ruim nem bom, mas somente doloroso e insensato. (MORAVIA, 

1982, p. 173). 
 

Ademais, o romance de Moravia dialoga com problemas sociais da Itália 

contemporânea ao livro. Nesse caso, como classificar A Romana como um texto 

pornográfico e apolítico? As descrições sexuais (pontuais no romance) estão a serviço 

do realismo narrativo pretendido por Moravia, já que sua protagonista é uma prostituta. 

Sua iniciação sexual de Adriana revela, no entanto, uma particularidade: a disposição 

sexual tratada com tintas naturalistas.  

Gino me repetia ao ouvido, diligentemente, palavras doces e frases 

persuasivas, com a intenção visível de me atordoar para que não 

percebesse que, enquanto isso, suas mãos tentavam me despir; mas era 

desnecessário, em primeiro lugar, porque eu tinha decidido entregar-

me a ele, e, em segundo, porque agora odiava essa minha roupa antes 

tão amada, e ansiava por ver-me livre dela. Nua, pensava, seria tão 

bonita, ou mais, do que a patroa de Gino e todas as outras mulheres 

ricas do mundo. Por outro lado, havia meses que meu corpo esperava 

esse momento, eu o sentia, a contragosto, palpitante de impaciência e 

de força reprimida, como um animal faminto e amarrado, ao qual, 

finalmente, após longo jejum, tiram-se as amarras e se oferece comida. 

(MORAVIA, 1982, p. 48, grifos nossos). 

 

A questão do gênero – tratado no âmbito da figuração ficcional – se impõe ao 

texto de Moravia a partir da escolha de sua protagonista. Em “O miolo do leão”, ao 

dissertar sobre a figuração dos dois tipos de heróis na narrativa italiana (“o protagonista 

lírico-intelectual-autobiográfico” e ou aquele ligado à “realidade social popular ou 

burguesa, metropolitana ou agrícola-ancestral”), Italo Calvino observa a frequência 

feminina na literatura italiana, seja na criação artística, seja na protagonização de 

narrativas. Para ele 

as poucas exceções à recusa de representar (...) a inteligência, os 

poucos exemplos de determinação intelectual, moral ou de ação, 

encontramos nos personagens femininos de alguns de nossos 

escritores, e os encontramos com muita frequência, ora realizados 

poeticamente, ora só no plano das intenções, nos livros das escritoras. 

(CALVINO, 2009, p. 14).  
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Além do caso exemplar de Adriana em A Romana; A Ciociara tem como 

personagens principais a viúva Cesira (também levada à prostituição) e sua filha 

Rosetta. O que poderíamos designar apenas como um recurso didático pós-hermético; 

para Calvino, significa a construção de uma personagem por inteiro e não apenas 

“formada de lirismo”. (CALVINO, 2009, p. 15). Ao optar pela protagonização e 

focalização feminina – de uma mulher “fadada” pelas condições sociais e educacionais 

à prostituição –, Alberto Moravia não só dialoga com a tradição literária italiana de sua 

época – “a comprovação de que a figura tradicional do intelectual está derrotada” 

(CALVINO, 2009, p. 15) –, mas reafirma seu desejo de romper com as amarras da 

estrutura burguesa – essencialmente patriarcal –, sustentando algo que já estava posto 

em seu primeiro romance Os indiferentes.  

Ao final do romance, depois o suicídio de Giacomo e grávida de um assassino 

(Sonzogno) – o filho é fruto também de um estupro –, Adriana tem o amparo da família 

do jovem revolucionário e a possibilidade real de romper com o passado de privação e 

subserviência sexual. Positivando sua narrativa, Moravia se distancia do naturalismo 

fatídico do início, sugerindo sua crença no ser humano, em sua capacidade de 

superação. A imagem é dada por intermédio da nudez grávida da protagonista e das 

premonições de Giacomo – responsável indiretamente pela criação da criança: 

De repente encontrei-me deitada na cama, a luz da lâmpada refletida 

no meu ventre nu. Apertava as coxas, não sei se por frio ou vergonha, 

e cobria o sexo com as mãos. Mino me olhava, e depois disse: - Agora 

o seu ventre vai inchar... vai inchar cada vez mais... e um dia a dor vai 

obrigá-la a abrir as coxas que você aperta agora tão ciumentamente... e 

a cabeça já cabeluda do menino surgirá, e você o empurrará para a luz, 

e o pegarão e o porão nos seus braços... e você será feliz... e haverá 

mais um homem no mundo... (MORAVIA, 1982, p. 401).  

 

A protagonista chega ao fim de uma trajetória reafirmando os valores que a 

conduziam no início, aos dezesseis anos, inaugurando um novo ciclo em que a 

maternidade assume uma função essencial de formação/educação de outro ser/outra 

família/outra sociedade.   
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RESUMO  

 

 
Este artigo faz parte da minha Dissertação de Mestrado e tem como objetivo principal 

analisar três personagens femininas na ficção de Eça de Queirós e Gustave Flaubert: Amélia, 

Luísa e Emma Bovary, relacionando as suas mortes ao conceito de Melancolia na psicanálise de 

Sigmund Freud e Jacques Lacan. 

Palavras-chave: Mulher. Melancolia. Psicanálise. Freud. Lacan. 

ABSTRACT 

This article is part of my Dissertation and aims at analyzing three female characters in 

Eça de Queirós‟s and Gustave Flaubert‟s fiction: Amélia,  Luísa and Emma Bovary, reporting 

their deceasing to the concept of Melancholy in  Sigmund Freud‟s and Jacques Lacan‟s 

Psychoanalysis. 

 

Keywords:  Women. Melancholy. Psychoanalysis. Freud. Freud. 

 

 

As três heroínas dos romances, O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e 

Madame Bovary: Amélia, Luísa e Emma, provocam em nós, leitores, uma profunda 

inquietação, na medida em que o amor, como fio condutor da narrativa, arrasta essas 

mulheres em direção à morte. Nesse sentido, a leitura do texto freudiano Luto e 
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Melancolia
2
 nos levou à seguinte reflexão: por que as heroínas de uma história de amor, 

que tem como cenário o adultério, têm como destino a morte?  

A partir desse questionamento, nossa proposta é fazer uma leitura sobre a morte 

dessas mulheres, relacionando-a com o conceito psicanalítico de melancolia, visto que 

ambas, conforme veremos a seguir, ao descobrirem que nunca foram amadas por seus 

amantes, entregam-se à tristeza, à apatia, à culpa e ao desencanto pela vida. Todos esses 

afetos, movidos pelo desejo inconsciente de punição, são manifestações da melancolia.  

 

 

Amélia 

 

E ela podia ver ainda no fundo dos Céus, a grande balança ─ com um 

dos pratos muito alto onde as suas orações não pesavam mais que uma 

pena de canário, e o outro prato caído, de cordas retesadas, 

sustentando a enxerga da cama do sineiro e as suas toneladas de 

pecado. 

 

Eça de Queirós 
 

Desde o início do romance o Crime do Padre Amaro, percebemos que Amélia 

é uma jovem cuja infância fora marcada por alguns acontecimentos tristes e histórias de 

castigos divinos, contadas pela mãe, pela mestra ou pelos padres que visitavam a sua 

casa. Aliás, a menina foi criada entre os párocos, provavelmente, sofrendo assédios. 

Não conhecera o pai e, a figura paterna com a qual se identificava ─ o seu professor de 

música ─ era um homem solitário e melancólico: 

 

[...] Foi assim crescendo entre padres. Mas alguns eram-lhe 

antipáticos: sobretudo o padre Valente, tão gordo, tão suado com umas 

mãos papudas e moles, de unhas pequenas! Gostava de a ter entre os 

joelhos, torcer-lhe devagarinho a orelha [grifo nosso] e ela sentia o seu 

hálito impregnado de cebola e de cigarro [...]. 

[...] já então sabia o catecismo e a doutrina: na mestra, em casa, por 

qualquer „bagatela‟, falavam-lhe sempre dos castigos do Céu; de tal 

sorte que Deus aparecia-lhe como um ser que só sabe dar o sofrimento 

e a morte, e que é necessário abrandar, rezando e jejuando, ouvindo 

novenas, animando os padres. Por isso, se às vezes ao deitar lhe 

                                            
2
 O texto Luto e Melancolia pertence à Edição Eletrônica – Imago, 2000. Portanto, nas citações dentro do 

texto, não há indicação da página. 
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esquecia uma Salve-Rainha, fazia penitência no outro dia, porque 

temia que Deus lhe mandasse sezões ou a fizesse cair na escada. 

[...] O chantre conhecia um bom mestre, antigo organista da Sé de 

Évora, extremamente infeliz: a filha única, muito linda, fugira-lhe com 

um alferes para Lisboa; e, passados dois anos, o Silvestre da Praça, 

que ia muito à capital, vira-a descer a Rua do Norte, de Garibaldi 

escarlate e alvaiade num olho, com um marinheiro inglês. O velho 

caíra em grande melancolia e grande miséria [...].  

Amélia quis logo saber a história; e sentando-se no mocho do piano, 

embrulhando-se no seu chale: 

─ Diga, Tio Cegonha, diga! 

Era um homem que tivera em novo uma grande paixão por uma freira; 

ela morrera no convento daquele amor infeliz; e ele, de dor e de 

saudade, fizera-se frade franciscano...  

─ Parece que estou a ver... 

─ Era bonito? 

─ Se era! Um rapaz na flor da vida, rico... Um dia veio ter comigo ao 

órgão: „Olha o que eu fiz‟, disse-me ele. Era um papel de música. 

Abria em ré menor. Pôs-se a tocar... Ai, minha rica menina, que 

música! Mas não me lembra o resto. (QUEIRÓS, 2004, p.60, 62,63). 

 

Constatamos que, tendo sido criada sem pai, convivendo com os 

relacionamentos afetivos da mãe, vivenciando histórias de tristeza e miséria, dentro de 

uma sociedade preconceituosa e hipócrita, Amélia não teve em quem se espelhar para a 

formação do seu ideal do eu, instância que, de acordo com Nadiá Paulo Ferreira, se situa 

em uma relação essencialmente imaginária na qual predomina o reflexo no espelho 

mediado pela relação com o outro, cuja imagem tem valor cativante. (FERREIRA, 

2005, p. 33).   

 

Segundo Jacques Lacan, a identificação ao ideal do eu  

 

[...] permite ao homem situar com precisão a sua relação imaginária 

libidinal ao     mundo em geral. Está aí o que se permite ver no seu 

lugar, e estruturar, em função desse lugar e do seu mundo, seu ser. [...] 

O sujeito vê o seu ser numa reflexão em relação ao outro, Isto é, em 

relação ao Ich-Ideal. (LACAN, 1986, p. 148). 

 

Quando se apaixona por Amaro, age como uma donzela romântica e anula a 

distinção entre o que pertence ao sagrado e ao profano. Assim, tanto o homem, quanto o 

padre se tornam objetos de amor, de desejo ardente.    
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[...] A sua antiga devoção renascia, cheia de um fervor sentimental: 

sentia um vago amor físico pela igreja; desejaria abraçar, com 

pequeninos beijos demorados, o altar, o órgão, o missal, os santos, o 

Céu, porque não os distinguia bem de Amaro e pareciam-lhe 

dependências da sua pessoa. Lia o seu livro de missa pensando nele 

como no seu Deus particular [...]. 

[...] Dobravam-se sob os seus dedos erguidos e achavam decerto 

também bonitos os seus olhos negros! E era ele que a tinha apertado 

nos braços, ao pé do valado! Sentia ainda no pescoço a pressão cálida 

dos seus beiços: uma paixão flamejou como uma chama por todo o 

seu ser [...]. [...] ─ Oh, Nossa Senhora das Dores, minha madrinha, faz 

que ele goste de mim! (QUEIRÓS, 2004, p. 95,96.) 

 

Dessa forma, Amaro passou a ser o objeto que lhe causava desejo, o homem 

com quem sonhara viver uma linda história de amor. No entanto, quando ela engravida, 

o padre ao invés de apoiá-la, fica revoltado e a despreza de forma vil, abandonando-a á 

própria sorte, “naquele sinistro casarão da Ricoça” (QUEIRÓS, 2004, p.95), onde ela 

passa a gravidez atormentada pela solidão, pela saudade e por pesadelos horríveis que se 

manifestavam à medida que ela se sentia em pecado. Inicia-se um quadro melancólico, 

decorrente das seguintes perdas: objeto amado, liberdade, sonhos, contato com a mãe e 

com os amigos e salvação da alma, de acordo com fé cristã. 

 

Era isso o que fazia choramingar Amélia: perder a estação da Vieira, o 

divertimento dos banhos... Ir enterrar-se todo um Verão naquele 

sinistro casarão da Ricoça! A única vez que lá fora, já no fim da tarde, 

ficara estarrecida de medo. Tudo tão escuro, dum eco tão côncavo... 

Tinha a certeza que ia lá morrer, naquele degredo. QUEIRÓS, 2004, 

p.282). 

Caiu então numa melancolia histérica que a envelhecia; passava os 

dias suja e desarranjada, não querendo dar cuidados ao corpo pecador; 

todo o movimento, todo o esforço lhe repugnava; as mesmas orações 

lhe custavam, como se as julgasse inúteis; e tinha atirado para o fundo 

duma arca o enxoval que andava a costurar para o filho ─ porque o 

odiava, aquele ser que ela sentia mexer-se-lhe já nas entranhas e que 

era a causa da suas perdição [...]. (QUEIRÓS, 2004,p. 292). 

 

Lacan, segundo Andrea Hassoun, referindo-se ao melancólico diz que: 

Contrariamente ao trabalho do luto que coloca em jogo uma perda real 

do objeto, própria a autenticar peça por peça, signo por signo, ideal 
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por ideal, o que sustenta o narcisismo, haveria no melancólico, um tal 

dano narcísico, uma tal ausência de erotização primeira, uma tal falta 

de amor, que a imagem especular ─ a que funda o Ego e os ideais a 

ele vinculados (Ideal de Ego /Ego Ideal) ─ não seria capaz de  

suportar o menor trabalho de luto. (in. HASSOUN, 2002, p. 87). 

 
 

Finalmente, Amélia vendo-se abandonada pelo homem que amava, justamente 

na hora do parto, em que ela estava mais fragilizada e necessitava mais da presença 

dele, e diante da impossibilidade de criar o filho, não resiste à dor moral, adoece e 

morre: “[...] Amélia estava imóvel, com os braços hirtos, as mãos crispadas duma cor de 

púrpura escura ─ e a mesma cor mais arroxeada cobria-lhe a face rígida”. (QUEIRÓS, 

2004, p.341). 

 

Luísa 

[...] tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente! Era a primeira 

vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho 

dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo 

ressequido que se estira num banho tépido; sentia um acréscimo de 

estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência 

superiormente interessante... 
Eça de Queirós 

 

Da mesma forma que Amélia, Luísa fora criada apenas pela mãe, mas esta 

também morrera. Quando tinha dezoito anos, morava em Sintra, onde vivera sua 

primeira experiência amorosa com o primo Basílio, com quem tinha muita liberdade, 

visto que “A mamã, coitadinha, toda cismática, com reumatismo, egoísta, deixava-os, 

sorria, dormitava; Basílio era rico, então, chamava-lhe tia Jojó, trazia-lhe cartuchos de 

doces... “(QUEIRÓS, 1993, p.22). 

Quando Basílio ficou pobre, mudou-se para o Brasil e, depois de muito tempo 

sem dar notícias, envia-lhe uma carta, rompendo com o namoro. Luísa entra em um 

estado de profunda tristeza, no qual fica durante algum tempo, o que caracteriza o luto, 

“pois [...] quando o trabalho do luto se conclui, o ego fica outra vez livre e desinibido”. 

(FREUD, 2002). 
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Viveu triste durante meses. Era no inverno; e sentada à janela, por 

dentro dos vidros, com o seu bordado de lã, julgava-se desiludida, 

pensava no convento, seguindo com um olhar melancólico os guarda-

chuvas gotejantes que passavam sob as cordas de água; ou sentando-se 

ao piano, ao anoitecer, cantava Soares Passos. (QUEIRÓS, 1993, p. 

22,23). 

 

Já que o estado do luto, segundo Freud, é passageiro, Luísa recuperou-se e logo 

se casou com Jorge que conhecera há pouco tempo, passando a levar uma vida ociosa, 

plena de idealizações romanescas, copiadas dos livros de Walter Scott e de Alexandre 

Dumas, principalmente: 

 

[...] a Dama das Camélias. Lia muitos romances; tinha uma assinatura, 

na Baixa, ao mês. Em solteira, aos dezoito anos entusiasmara-se por 

Walter Scott e pela Escócia [...]; Mas agora era o moderno que a 

cativava: Paris, as suas mobílias, as suas sentimentalidades. [...] os 

homens ideais apareciam-lhe de gravata branca, nas ombreiras das 

salas de baile, com um magnetismo no olhar, devorados de paixão, 

tendo palavras sublimes [...]. (QUEIRÓS, 1993, p.20). 

 

Entretanto, após três anos de casada, o marido viaja e ela, sentindo-se solitária e 

carente, entrega-se ao antigo namorado que chegara do Brasil, na ilusão de ter 

encontrado o seu ideal de felicidade. Observamos que Luísa, da mesma forma que 

Amélia, encarna a donzela romântica, ou seja, também se entrega à paixão sem hesitar 

entre esta e o seu casamento, entre a sua felicidade e o cumprimento das normas sociais 

e religiosas. Para ela, o que estava em causa era viver uma história ardente como 

aquelas dos romances que lera. Ilude-se, portanto, procurando em Basílio o amante que 

jamais encontrara em seu marido.  

Enquanto o primo a tem como mulher, satisfazendo suas fantasias sexuais, o 

marido, apesar de carinhoso e dedicado, só a tem como a esposa que deve ser 

respeitada, a dona do lar, a futura mãe de seus filhos. A atitude dele, ao retornar da 

viagem, trazendo para a mulher utensílios domésticos, em vez de um presente pessoal, 

como uma jóia, corrobora essa ideia: “Jorge trouxera-lhe como presente seis pratos de 

louça da China, muito antigos, com mandarins bojudos, de túnicas esmaltadas, 

suspensos majestosamente no ar azulado...” (QUEIRÓS, 1993, p.223).  Colette Soler, 
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em seu livro O que Lacan dizia das mulheres, analisa com muita propriedade esse 

querer feminino tão desconhecido e inacessível aos homens. 

 

Já sabemos o que ela tem ─ o marido e os filhos ─, e ela diz o 

bastante a esse respeito para sabermos que eles constituem sua 

felicidade e que, desde logo, ela se inscreve no vocês dialético da 

troca fálica. Também ficamos sabendo bem depressa que essa 

felicidade não é o que ela quer. (SOLER, 2003, p. 19). 

 

Nos momentos com o amante, Luísa encontrava aquela felicidade dos seus 

sonhos de adolescente. Eram os jogos de sedução de Basílio que a encantavam que a 

faziam sentir-se mulher e desejada: 

 

[...] Foi delicioso; tinham estendido um guardanapo sobre a cama; a 

louça tinha a marca do Hotel Central; aquilo parecia a Luísa muito 

estróina, adorável ─ e ria de sensualidade, fazendo tilintar os 

pedacinhos de gelo contra o vidro do copo, cheio de champanhe. 

Sentia uma felicidade exuberante que transbordava em gritinhos, em 

beijos, em toda a sorte de gestos buliçosos. Comia com gula; e eram 

adoráveis os seus braços nus movendo-se por cima dos pratos. 

[...] Nunca achara Basílio tão bonito; o quarto mesmo parecia-lhe 

muito conchegado para aquelas intimidades da paixão; quase julgava 

possível viver ali, naquele cacifo, anos, feliz com ele, num amor 

permanente, e lanches às três horas. Tinham as pieguices clássicas; 

metiam-se bocadinhos na boca; ela ria com os seus dentinhos brancos; 

bebiam pelo mesmo copo, devoravam-se de beijos, ─ e ele quis-lhe 

ensinar então a verdadeira maneira de beber champagne [Grifo do 

autor]. Talvez ela não soubesse! (QUEIRÓS, 1993,  p.170). 

 

Todavia, mais uma vez, Luísa será abandonada por Basílio. E, como aconteceu 

com Amélia, no momento em que ela se encontra em desespero, sofrendo com as 

chantagens de Juliana e na iminência da chegada de Jorge, ele viaja para Paris, 

abandonando-a, covardemente: 

 

O trem rolou. Era o nº 10... Nunca mais o veria! Tinham palpitado no 

mesmo amor, tinham cometido a mesma culpa. ─ ele partia alegre, 

levando as recordações romanescas da aventura; ela ficava nas 

amarguras do erro. E assim era o mundo! Veio-lhe um sentimento 

pungente de solidão e de abandono. Estava só, e a vida aparecia-lhe 

como uma vasta planície desconhecida, coberta da densa noite, 

eriçada de perigos! (QUEIRÓS, 1993, p. 197). 
 

 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011  147 

 

REVISTA LITTERIS    www.revistaliteris.com.br      – SETEMBRO/2011 

 

A partir desse dia, vivendo sobressaltada sob as ameaças da criada, instala-se em 

Luísa o estado melancólico que a conduzirá à morte. Nela essa estrutura é mais 

marcante do que em Amélia, haja vista que, com a morte de Juliana e a partida de 

Basílio para Paris, seu caminho estaria livre, ela poderia retomar a sua rotina com o 

marido. Mas, como o melancólico “encontra satisfação no desmascaramento de si 

mesmo” (FREUD, 2002) ela precisava continuar respondendo aos caprichos da criada, 

para se autorrecriminar. 

 

 

[...] e então desesperou de tudo; abandonou-se a uma inação em que 

sentia quase uma voluptuosidade, passando dias sem se importar, 

quase sem se vestir, desejando morrer, devorando nos jornais todos os 

casos de suicídios, de falências, de desgraças ─ consolando-se com a 

idéia de que nem só ela sofria, e que a vida em redor, na cidade, 

fervilhava de aflições. (QUEIRÓS, 1993, p.211). 

 

Luísa se torna melancólica, quando o desejo de punição inconsciente retorna, 

porque se vê adúltera aos olhos de Jorge, culpada e torturada pelo medo e pela vergonha 

de ser apontada como prostituta. Além do mais, ela achava que, como adúltera, perderia 

o marido, o luxo, o conforto que ele lhe proporcionava e o status social que adquirira 

com o casamento. Diante desse quadro, ela não vê outra saída a não ser se entregar à 

morte. 

 

Emma 

A mediocridade doméstica arrojava-a a fantasias custosas, a ternura 

matrimonial a desejos adúlteros. Teria querido que Charles a 

espancasse para poder com mais justiça detestá-lo, vingar-se dele. Às 

vezes, espantava-se das conjeturas cruéis que lhe ocorriam; e era 

preciso continuar a sorrir, ouvir repetir que era feliz, simular que o 

era, deixá-lo crer! 

Gustave Flaubert 

 

Emma Bovary começa a existir como personagem, somente depois de casada. 

De sua infância nada é revelado ao leitor. O autor faz um flashback do período que 

antecede ao casamento, mas somente a partir dos treze anos, época em que foi levada 
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pelo pai ao convento para ser educada.  Foi ali, que ela começou a delinear a sua 

feminilidade, através dos rituais religiosos, da música e da leitura de romances. No 

convento, embora envolvida por toda a atmosfera sacra, o desejo sexual já se fazia 

presente: 

 
Quando ia confessar-se, inventava pecadinhos para se demorar mais tempo 

de joelhos, na sombra, com as mãos postas e o rosto colado ao 

confessionário, ouvindo o cochichar do padre. As comparações de noivo, de 

esposo, de amante celeste e de consórcio eterno, que constantemente 

aparecem nos sermões, suscitavam-lhe no íntimo da alma, inesperadas 

doçuras. (FLAUBERT, 1981, p. 41, 42). 
 

 

A leitura de romances e as canções sentimentais, que uma velha senhora 

proporcionava às meninas do convento, alimentavam o mundo de sonhos de Emma e 

contribuía para desenvolver a sua capacidade imaginativa. 

 

 

[...] Muitas vezes as educandas escapavam da aula para encontrá-la. 

Sabia de cor canções galantes do século passado, que cantava à meia 

voz, mesmo quando costurava. [...] Era só amores, amantes, damas 

perseguidas que desmaiavam em pavilhões solitários, postilhões 

assassinados nas estações de muda, cavalos rebentados em todas as 

páginas, florestas sombrias, perturbações do coração, juramentos, 

soluços, lágrimas e beijos, barquinhos ao luar, rouxinóis no arvoredo, 

cavaleiros bravos como leões e mansos como cordeiros, virtuosos 

como já não há, sempre bem postos e chorando como chafarizes.  

(FLAUBERT, 1981, p. 42). 
 

 

Aos quinze anos, ainda no convento, Emma recebeu a notícia da morte de sua 

mãe e, talvez, já sob a influência das leituras romanescas e dos ensinamentos religiosos, 

deu início a um luto dramatizado: “Quando sua mãe morreu, chorou muito nos 

primeiros dias. Mandou fazer um quadro fúnebre com os cabelos da defunta e, numa 

carta que mandara aos Beartaux, toda cheia de reflexões sobre a vida, pediu que, quando 

morresse, a enterrassem na mesma sepultura”. (FLAUBERT, 1981, p. 44). 

Aos poucos, as freiras foram percebendo que Emma não apresentava nenhum 

pendor para a vida religiosa e que todos os ensinamentos que lhe prodigalizaram foram 

inúteis, visto que a mesma não se adaptava às normas do convento: 
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Aquele espírito, positivo no meio dos seus entusiasmos, que amava a 

igreja por causa das suas flores, a música pela letra das romanças e a 

literatura pelas suas excitações apaixonadas, insurgia-se ante os 

mistérios da fé, assim como se irritava contra a disciplina que era 

antipática à sua constituição. (FLAUBERT, 1981, p. 45). 
 

 

Emma retornou à casa paterna e, por algum tempo, divertia-se em dar ordem aos 

criados. Mas logo enjoou a monotonia do campo e sentiu saudade do convento. Quando 

conheceu Charles, considerou-se  

 

[...] tocada, enfim, por aquela paixão maravilhosa que até então 

estivera pairando como uma grande ave de plumagens rosadas, nos 

esplendores dos céus poéticos; e não podia convencer-se agora de que 

aquela tranquilidade em que vivia fosse a felicidade com que havia 

sonhado (FLAUBERT, 1981, p. 45). 
 

 

 

Em pouco tempo, Charles e Emma se casaram e ela passou a imaginar que esse 

acontecimento seria a concretização de sues sonhos, ou seja, finalmente viveria a 

paixão maravilhosa que conhecera em suas leituras. Entretanto, isso não ocorreu, pois 

o marido, embora a amasse, estava longe de ser o herói romanesco com quem sonhara: 

 

 

Um homem não devia, ao contrário, primar em múltiplas atividades, 

saber iniciar uma mulher nos embates da paixão, nos requintes da 

vida, enfim, em todos os mistérios? Mas aquele não ensinava, nada 

sabia, nada desejava. Supunha-a feliz; e ela não lhe podia perdoar 

aquela tranqüilidade tão bem assente, aquela gravidade serena, nem a 

própria felicidade que ele lhe dava. (FLAUBERT, 1981, 47). 
 

 

Emma, na condição de provinciana, acostumada às leituras romanescas, deixa-se 

invadir pelo desejo de pertencer ao mundo superficial da moda que a industrialização 

trouxera e que os romances exaltavam. Torna-se uma consumidora compulsiva e 

envolve o marido em dívidas homéricas. Aliena-se nas heroínas e procura no adultério 

uma identificação com as personagens romanescas. Nesse caso, Maria Rita Kehl 

entende que “A fantasia que se realiza não é simplesmente sexual, mas, sobretudo 

literária”. (KEHL, 1998, p.148). Afinal, através desse ato, pôde encarnar, mesmo que 

por pouco tempo, o papel daquelas heroínas idealizadas por ela, desde a adolescência. 
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Entretanto, não conseguiu encontrar no adultério a felicidade descrita nos 

romances e, como nada foi capaz de preencher-lhe o vazio da alma, causado por tantas 

frustrações, tornou-se melancólica e desistiu voluntariamente da vida. Afinal, para ela, 

uma vida em que não houvesse amor, desejo, paixão, dinheiro e luxo já era a própria 

morte.  

Emma, da mesma forma que Luísa, procura no adultério realizar um sonho de 

amor, cuja promessa era a Felicidade. Assim, em Madame Bovary, temos o retrato 

dramático de uma mulher que ansiava amar e usufruir o luxo da burguesia.  

 Ao contrário das heroínas queirosianas, a personagem de Flaubert se tornou 

melancólica por não suportar a existência sem paixão. E, assim como as personagens 

femininas dos romances românticos, imaginava encontrar o verdadeiro amor. Ao decidir 

morrer, Emma permaneceu fiel ao seu ideal de amor. É nesse sentido que ela se 

distancia de Luísa. Ao contrário desta, que se sentia culpada pelo adultério e desejava 

inconscientemente ser punida, Emma deseja morrer, porque não há neste mundo um 

homem que possa verdadeiramente amá-la.   

Portanto, se do ponto de vista literário, Amélia, Luísa e Emma deveriam morrer 

para saldar uma dívida moral com a sociedade, conforme os postulados da literatura 

realista-naturalista, do ponto de vista psicanalítico, a morte dessas mulheres deve ser 

atribuída a uma dinâmica singular do sujeito; haja vista que elas, por não serem capazes 

de suportar a perda, não apenas do objeto de amor, mas de todas as abstrações que 

ocupavam esse lugar ─ o desejo, a paz de espírito e a liberdade ─ desenvolveram um 

quadro melancólico e perderam o encanto pela vida. 
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ANÁLISE DA OBRA LITERÁRIA MAYOMBE NO CONTEXTO DA GUERRA 

DE LIBERTAÇÃO ANGOLANA 

 

Priscila Henriques Lima
1
 

(UERJ) 

 

Resumo: este trabalho tem como objetivo analisar a obra literária ―Mayombe‖ de 

Pepetela, codinome do escritor angolano Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, 

onde almejamos compreender os desafios enfrentados pelo Movimento Popular de 

Libertação de Angola (MPLA) no processo de libertação angolano. Para tanto, 

consideramos que a prática política do movimento correspondente ao conceito de 

―intelectual coletivo‖ elaborado por Antonio Gramsci. 

Palavras-Chave: Literatura, Mayombe, Pepetela, Intelectual Coletivo, MPLA.  

 

Abstract: this paper aims to analyze the literary work "Mayombe" of Pepetela, alias of 

Angolan writer Artur Carlos Mauricio Pestana dos Santos, where we aim to understand 

the challenges faced by the Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA) in 

the process of liberation of Angola. To this end, we consider the practical politics of the 

movement corresponding to the concept of "collective intellectual" developed by 

Antonio Gramsci. 

Keywords: Literature, Mayombe, Pepetela, Intellectual Collective, MPLA 

  

 Ao utilizar como fonte uma obra literária os historiadores podem balizar-se nos 

princípios de Antonio Cândido, quando este afirma que a obra literária influencia e é 

influenciada pela sociedade, e essa relação ―decorre da própria natureza da obra e 

independe do grau de consciência que possam ter a respeito os artistas e os receptores 

de arte‖. 
2
   

 Assim, a literatura se insere complemente na história bem como se inspira na 

história ―não só porque integra os modos de produção, circulação e consumo da 

cultura em épocas determinadas, mas também por ter o tempo como elemento básico na 

sua estrutura narrativa.‖ 
3
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 Recorrendo ainda a análise fundamental de Antonio Cândido na obra Literatura 

e Sociedade, em que procura mensurar as possíveis influências do meio sobre a obra, 

Cândido afirma que ―a verdade que a literatura é também um produto social, 

exprimindo condições de cada civilização em que ocorre‖ 
4
. Tendo essa afirmativa na 

literatura contemporânea como irrefutável, prossegue dizendo que a literatura se afirma 

como social em dois sentidos  

 

[a literatura] depende da ação de fatores do meio, que exprimem na 

obra em graus diversos de sublimação; e produz sobre os indivíduos 

um efeito prático, modificando a sua conduta e concepção do mundo, 

ou reforçando neles o sentimento dos valores sociais. Isto decorre da 

própria natureza da obra e independe do grau de consciência que 

possam ter a respeito os artistas e os receptores de arte. 
5
 

  

 O ponto inicial da análise da fonte é o contexto e a maneira pela qual ela se 

originou. Assim, Néstor Garcia Canclini nos diz que “o problema básico da estética 

não é como se situa uma obra de arte ante as condições de produtividade de uma 

época, mas como se situa nelas. A arte não representa só as relações de produção; ela 

as realiza.” 
6
E dessa forma devemos considerar quatro momentos da produção: “a) o 

artista, sob o impulso de uma necessidade interior, orienta-o segundo os padrões de 

sua época, b) escolhe certos temas, c) usa certas formas e d) a síntese resultante age 

sobre o meio.” 
7
 

 Buscando um diálogo interdisciplinar com a lingüística, utilizaremos de suas 

técnicas como metodologia para análise da fonte, não esquecendo que como 

historiadores nossa prioridade ao utilizar tais técnicas é alcançar o extrato de 

significação dos fatos mencionados na fonte literária (no nosso caso específico), bem 

como a análise da produção da fonte, por meio das circunstâncias que levaram a sua 

existência.
8
 Ainda dentro desta explanação, cabe ressaltar que para o historiador, o 

                                                 
4
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7
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sentido da fonte se complementa fora dela por meio do conhecimento histórico do 

ambiente no qual ela foi criada. 

 Dessa forma, não basta justificar a narrativa histórica com trechos retirados do 

livro, mas compreender o momento da sua origem, o local da fala do autor, o processo 

de escolha da temática. 

 

Não convém separar a repercussão da obra da sua feitura, pois, 

sociologicamente ao menos, ela só está acabada no momento em que 

repercute e atua, porque, sociologicamente, a arte é um sistema 

simbólico de comunicação inter-humana, e como tal interessa ao 

sociólogo. 
9
 

 

O AUTOR: PEPETELA - UM INTELECTUAL REVOLUCIONÁRIO 

 

 Arthur Maurício Pestana dos Santos, de codinome Pepetela, nasceu em Benguela 

no dia 29 de janeiro de 1941, no seio de uma família colonial portuguesa, que, 

entretanto já haviam nascido em Angola. Cursou o ensino primário na própria cidade, 

dando continuidade ao mesmo na cidade de Lubango, no Liceu Diogo Cão onde 

concluiu o ensino secundário. Essas informações justificam muito do seu olhar como 

escritor, pois como o próprio relatou, mesmo sua família fazendo parte da classe média, 

o fato de ter passado sua infância e adolescência em cidades como Benguela e Lubango 

possibilitou que tivesse contato com angolanos de todas as raças pela característica 

multirracial da qual eram dotadas.  

 A sua formação política de esquerda veio por influência de um tio jornalista que 

desde cedo o incentivou com leituras de teóricos marxistas, como também ao estudar 

em Lubango manteve proximidade com padre Noronha, militante da esquerda católica 

que o mantinha informado sobre a revolução. 

 Devido à ausência de instituições de curso superior nas colônias, e pela 

importância de uma formação para a modificação da realidade de Angola, no ano de 

1958 mudou-se para Lisboa onde ingressou no curso de Engenharia no Instituto 

Superior Técnico, tendo cursado pouco mais de um ano, quando muda para o curso de 
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Letras, também por um breve tempo, pois no ano de 1963 ele opta por seguir a vida de 

militância política ao ingressar no movimento do MPLA.  

 Ao optar pela militância política, segue para Paris, onde permanece por pouco 

tempo seguindo logo depois para a Argélia, onde entra em contato com Henrique 

Abranches que o incentiva a participar na CEI, dedicando-se ao manuseio da 

documentação da cultura e sociedade angolana e principalmente no desenvolvimento 

textual das mensagens do MPLA. Foi nessa época que desenvolve sua primeira obra – 

Muana Puó, romance que analisava a realidade angolana por meio das máscaras 

Tchokwe, uma das tribos angolanas. Paralelamente ao seu trabalho na Casa, licenciou-

se em Sociologia e no ano de 1969 inicia sua participação na luta armada em prol da 

libertação de Angola. 

 Sua primeira participação ocorre na Cabinda, envolvido nas questões de 

educação e responsável pelo processo de conscientização dos militantes do partido. Foi 

nesta época que adota o codinome de Pepetela que na língua umbundo quer dizer 

pestana. No ano de 1972 é transferido para frente leste exercendo a mesma função, onde 

permanece até o ano de 1974 quando segue para Luanda compondo a primeira 

delegação a dominar o local. 

 Após a independência, durante o governo de Agostinho Neto, ocupou a função 

de Diretor do Departamento de Educação e Cultura e posteriormente do Departamento 

de Orientação Política e no período de 1975 a 1982 foi vice-ministro da Educação. 

Posteriormente passou a lecionar sociologia na Universidade de Luanda e na 

Universidade de Arquitetura de Angola. 

 

LOCAL DE FALA: ONDE, COMO E POR QUE MAYOMBE? 

  

 Mayombe, sua obra mais famosa, foi pensada e elaborada durante os anos 1970 e 

1971, pelo guerrilheiro Pepetela durante a guerra de libertação. 

 A narrativa aborda um líder guerrilheiro, o comandante Sem Medo, responsável 

pela organização de um grupo militante do MPLA, que se localizam na floresta 

Mayombe. O livro levanta a todo instante os desafios para a libertação nacional e a luta 
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pelo socialismo devido a questões como tribalismo 
10

, racismo e corrupções internas no 

movimento que acabam minando a credibilidade da revolução. 

 De acordo com o próprio autor  

 
Mayombe é um livro que foi feito sem projeto. Esse livro apareceu 

dum comunicado de guerra. Nós fizemos uma operação militar e eu 

era o responsável por mandar informações, redigir o comunicado, 

como tinha passado a operação e enviar depois para o nosso 

departamento de informação, que veiculava no rádio, no jornal. Eu 

escrevi aquela operação com que o livro começa e que é real. Acabei 

de escrever o comunicado, uma coisa objetiva, assim fria. E não foi 

nada disso que se passou. E continuei o comunicado, tirei a primeira 

parte e mandei pra eles, no departamento de informações e continuei. 

Saiu um livro sem saber quem era o personagem sem Medo.
11

 

 

 No decorrer da obra Mayombe, fica perceptível a experiência do autor para além 

da sua prática revolucionária deixando clara a influência de sua formação acadêmica na 

área da sociologia.  

 

Digamos que são duas formações que se completam. Há uma certa 

preocupação, por exemplo, em análise social, é evidente. Sobretudo a 

análise do fenômeno do tribalismo, no plano social, o que é 

importante. É o que de uma forma empírica, portanto, eu estudava 

naquele momento. É claro que isso vai aparecer no livro que eu estava 

a escrever naquele momento. É evidente que eu estava minimamente 

apetrechado para fazer a análise. A minha formação serviu para 

levantar problemas. Uma pessoa que não tivesse essa formação talvez 

não se preocupasse com tal e tal problema e adentrar, ir mais fundo, 

etc. Há uma coisa que é característica, eu penso, da Escola 

Sociológica francesa, que aparece lá, que é a preocupação com o 

relativismo. E isso é declaradamente influência de meus estudos que 

temperaram bastante a possibilidade do dogmatismo que a aplicação 

do marxismo podia ter no final.
12

 

 

 Ao optar pela ficção em contrapartida a um ensaio acadêmico, afirma que 

 

                                                 
10

 Sobre o termo ―tribalismo‖, optamos pela sua utilização devido a presença constante na obra literária 

aqui utilizada como fonte histórica.  
11

 Entrevista publicada na Revista Ponto e Vírgula, n. 40, nov.-dez. 2000. Publicação da Secretaria 

Municipal de Cultura de Porto Alegre. 
12

SERRANO, Carlos. O romance como documento social: o caso de Mayombe - Entrevista com 

Pepetela. 1985. Visualização em: http://www.fflch.usp.br/dlcv/posgraduacao/ecl/pdf/via03/via03_11.pdf 

http://www.fflch.usp.br/dlcv/posgraduacao/ecl/pdf/via03/via03_11.pdf
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Escrevi porque tinha necessidade de escrever. Estava em cima de uma 

realidade que quase exigia que eu escrevesse. Escrevendo eu 

compreendia melhor essa realidade; escrevendo eu atuaria também 

melhor sobre a própria realidade. Não quanto à obra escrita, mas pela 

minha atuação militante para melhor compreensão dos fenômenos que 

se passaram. Mas escrevia também para compreender melhor esses 

fenômenos. Claro que podia fazê-lo com um ensaio acadêmico, não 

era essa a minha intenção. 
13

 

 

 Assim, localizamos na obra a questão do tribalismo como o ponto central da 

obra de Pepetela, quando demonstra as dificuldades da criação de uma unidade nacional 

para condução do país após a independência, afetando diretamente os princípios 

propostos pelo MPLA que se baseia num projeto nacionalista, multirracial e cultural. 

Pepetela nos afirma que ―o tribalismo era realmente muito forte particularmente porque 

se fazia uma guerra naquele momento em uma região em que a população apoiava 

muito pouco a guerrilha‖.
14

  

 A obra foi gerada por meio da reflexão artística sobre a realidade da sociedade 

angolana, sobre as perspectivas do movimento de libertação e principalmente sobre a 

receptividade dos princípios do MPLA pela população. Os ensinamentos socialistas, 

simbolizando o papel intelectual do movimento, se encontram na narrativa da obra. 

Neste sentido perpassa todo o texto, a busca da conscientização dos militantes de que a 

revolução só estaria garantida a partir do momento que se reconhecessem para além de 

suas tribos, e que somente a prática do movimento levaria a todos os angolanos a 

apoiarem a causa. 

 A estrutura literária de Mayombe é polifônica onde os acontecimentos são 

apresentados do ponto de vista de várias personagens em primeira pessoa, denotando 

profundo respeito a cada homem na sua individualidade. Ao dar plenos poderes as 

personagens, o autor não cria objetos, mas sim sujeitos.  

 Outra característica relevante da obra é que os personagens se exprimem da 

mesma maneira lingüística, apesar de pertencerem a classes econômicas diferentes. 

Durante toda a narrativa é utilizado o mesmo registro lingüístico, desconsiderando o 

abismo existente entre as classes sociais das personagens e suas origens culturais. Essa 

                                                 
13

 Idem, op. cit., p. s/n 
14

 Idem, op. cit., p. s/n 
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característica reafirma um objetivo claro da luta guerrilheira: a igualdade entre as 

pessoas. 

 Buscando alcançar a sociedade angolana, o nacionalismo fez de uma parcela da 

literatura um instrumento por excelência da difusão dos seus ideais. Ou seja, a literatura 

foi posta ao seu serviço. Deste modo, através do processo da leitura e de uma estrutura 

didática adequada pretendia-se alcançar a transferência e o reconhecimento dos ideais 

nacionalistas do leitor para o cidadão da nação em construção. 

 Neste ponto encontra-se um grande desafio ao trabalho de conscientização pelos 

intelectuais angolanos, pois mesmo sendo o português língua oficial de Angola
15

, o país 

conta com quatro línguas nacionais — umbundu, kimbundu, kikongo e o tchockwe
 16

 — 

e mais 37 línguas indígenas e 50 dialetos. Diante da divergência entre os dialetos tribais 

e o português, a prática da conscientização política do MPLA dava-se através da 

oralidade, que ia além de metodologia facilitadora dos fundamentos nacionalistas. 

 

A CONSTRUÇÃO DE UMA NAÇÃO: A QUESTÃO DO TRIBALISMO 

PRESENTE NA OBRA MAYOMBE 

 

 Os movimentos nacionalistas foram em sua grande maioria apoiados pelo 

socialismo da URSS, que traziam em si valores contrários ao imperialismo vigente 

desde o século XIX, considerado por Lenin como uma etapa superior do capitalismo, 

tendo este se transformado num ―sistema universal de subjugação colonial e de 

estrangulamento financeiro da imensa maioria da população do planeta por um 

punhado de países avançados.‖ 
17

 

 

No mundo desenvolvido do século XIX, o desenvolvimento de um 

número de nações que combinavam o Estado-nação e a economia 

nacional era, evidentemente, um fato central da transformação 

histórica, e como tal era visto. No mundo dependente da primeira 

                                                 
15

 "A língua oficial da República de Angola é o português", artigo 19.º § 1, Constituição da República de 

Angola. Assembléia Constituinte. Página visitada http://embangola.artedesign-net.pt/CONSTITUICAO-

APROVADA_4.2.2010-RUI-FINALISSIMA.pdf em 10 de setembro de 2010. 
16

 Perguntas e Respostas: Republica de Angola. governo de Angola. Página visitada 

http://www.governo.gov.ao/PerguntasERespostasTodos.aspx?Codigo=27 em 10 de setembro de 2010. 
17

 LENIN, Vladimir I. O Imperialismo, etapa superior do capitalismo. Lisboa: Edições Progresso, 1984, 

p. 2. Disponível em: http://www.marxists.org/portugues/lenin/1916/imperialismo/index.htm. 

http://embangola.artedesign-net.pt/CONSTITUICAO-APROVADA_4.2.2010-RUI-FINALISSIMA.pdf
http://embangola.artedesign-net.pt/CONSTITUICAO-APROVADA_4.2.2010-RUI-FINALISSIMA.pdf
http://www.governo.gov.ao/PerguntasERespostasTodos.aspx?Codigo=27
http://www.marxists.org/portugues/lenin/1916/imperialismo/index.htm
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metade do século XX, e por razões óbvias, os movimentos pró 

libertação e independência nacional, especialmente na sua parte 

colonizada, foram os agentes principais para a emancipação política 

da maior parte do planeta. 
18

 

 

 Coube ao MPLA o papel de politizar a sociedade angolana por meio da 

construção do seu nacionalismo, e na obra essa função é delegada a personagem 

Comissário Político, responsável pela formação política dos quadros do movimento e 

pela condução política da guerrilha, onde por meio dos ensinamentos partidários, os 

militantes defenderiam a causa pelo motivo correto: o fim da exploração da nação 

angolana, evitando assim os arroubos por quaisquer outros motivos relevantes. A ele 

caberia conscientizar a população para a formação da nação angolana, e esse é o papel 

do MPLA, corroborando com a lógica do intelectual coletivo de Gramsci, onde ―o 

agente da vontade coletiva transformadora não pode mais ser encarnado por um 

indivíduo‖ 
19

, no que ele chamou de um ―moderno Príncipe‖, diferente de Maquiavel 

que atribuía tais funções a uma pessoa singular. 

 

E se o partido, enquanto organismo coletivo representa a elevação de 

uma parte da classe, de sua vanguarda, da fase econômico-corporativa 

à fase política, da particularidade à universalidade, da necessidade à 

liberdade, é natural que uma mesma elevação – ainda que em 

diferentes níveis – ocorra também em cada um de seus membros 

individuais. 
20

 

  

 Assim, ao ingressar no partido político, os indivíduos se capacitam e vão por 

meio do estabelecimento de diálogo em seus núcleos pessoais, atuando no processo de 

conscientização da sociedade em que vivem. Mas como fazer essa consciência ser 

absorvida pela comunidade? ―Consciência política, consciência das necessidades do 

                                                 
18

 HOBSBAWM, Eric J. Nações e Nacionalismo: desde 1780 – programa Mito e Realidade. São Paulo: 

Editora Paz e Terra, 1990, p. 196. 
19

 COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1999, pág. 167. 
20

 Idem, op. cit., p. 169. 
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povo! Palavras fáceis, palavras que, no fundo, nada diziam. Como age em cada um 

deles essa dita consciência?‖ 
21

 

 As particularidades da sociedade angolana ficam nítidas no decorrer da narrativa 

de Mayombe, principalmente a questão étnica como o grande desafio para a construção 

do nacionalismo.  

 A primeira narrativa da obra é da personagem Teoria, nascido na Gabela, filho 

de mãe negra e pai branco – comerciante português. Sua função na base era auxiliar o 

Comissário Político no processo de politização dos militantes e da sociedade, porém 

atua incisivamente no combate de guerrilha, pois vê na ação a possibilidade do grupo 

enxergá-lo como igual, e não como portador do ―pecado original‖: ter nascido mestiço. 

 

Eu, o narrador, sou Teoria. (...) Trago em mim o inconciliável e é este 

o meu motor. Num Universo de sim ou não, branco ou negro, eu 

represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim e significa 

sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens 

exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-

me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? 

Face a este problema capital, as pessoas dividem-se aos meus olhos 

em dois grupos: os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que 

raros são os outros, o mundo é geralmente maniqueísta.
22

 

 

 E Teoria continua a explicar os motivos que o levaram a abandonar sua esposa e 

aderir à militância: a possibilidade de se criar um mundo novo 

 
Perdi Manuela para ganhar o direito de ser ―talvez‖, café com leite, 

combinação, híbrido, o que quiserem. Os rótulos pouco interessam, os 

rótulos só servem os ignorantes que não vêem pela coloração qual o 

líquido encerrado no frasco. (...) Criança ainda, queria ser branco, para 

que os brancos não me chamassem negro. Homem, queria ser negro, 

para que os negros me não odiassem.
23

 

 

 Outro personagem a demonstrar a questão do tribalismo como fundamental é 

Milagre. Nascido na região Kimbundo, na cidade de Quibaxe, não teve oportunidade de 

concluir seus estudos, ingressando em 1961 no MPLA. Por pertencer a uma 

                                                 
21

 PEPETELA. Mayombe. Luanda: União dos Escritores Angolanos – 2ª edição (Edição de bolso), 1980, 

p. 18. 

22
 PEPETELA. Mayombe. Luanda: União dos Escritores Angolanos – 2ª edição (Edição de bolso), 1980, 

p. 14. 
23

 Idem, op. cit., p. 20-21. 
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determinada tribo, com hábitos, e tradições distintas dos demais, mesmo participando 

do movimento ainda não rompeu os laços com suas origens  

 

(...) nestas coisas o Comissário é um mole, ele pensa que é com boas 

palavras que se convence o povo de Cabinda, este povo de traidores! 

(...) Vim para o MPLA chamado pelo meu tio, que era dirigente. Na 

altura! Hoje não é, foi expulso. O MPLA expulsa os melhores, só 

porque eles se não deixam dominar pelos kikongos que o invadiram. 

Pobre MPLA! 
24

 

  

 A sabotagem ao movimento ocorre dentro do mesmo, a partir dos seus 

militantes, quando os motivos que os levam a participação são de origem individual, ou 

utilizando um termo de Gramsci, ―egoísta-passional‖.   

 

Eu, o narrador, sou Milagre, o Homem da bazuka. (...) sofri o 

colonialismo na carne. O meu pai foi morto pelos tugas [portugueses]. 

Como posso suportar ver pessoas que não sofreram agora mandarem 

em nós, até parece que sabem do que precisamos! É contra esta 

injustiça que temos de lutar: que sejam os verdadeiros filhos do povo, 

os genuínos, a tomar as coisas em mãos. 
25

 

 

 As reflexões feitas à prática do partido cabe a personagem do Comandante Sem 

Medo, condutor principal da narrativa da obra, onde todas as ações da produção literária 

fazem menção a ele, possibilitando sua manifestação em todas as situações. Contudo, é 

importante perceber que não há um julgamento de valor na personagem, mas reflexões 

sobre a rotina e os princípios do movimento. Cabe a Sem Medo o ―pensar‖ da ação 

revolucionária, sobre a criação de um mundo novo. Podemos perceber isso na passagem 

abaixo: 

 

O que conta é a ação. Os problemas do Movimento resolvem-se 

fazendo a ação armada. A mobilização do povo de Cabinda faz-se 

desenvolvendo a ação. Os problemas pessoais resolvem-se na ação. 

Não uma ação à toa, uma ação por si. Mas a ação revolucionária. O 

que interessa é fazer a Revolução, mesmo que ela venha a ser traída. 
26

 

 

                                                 
24

 Idem, op. cit., p. 42. 
25

 Idem, op. cit., p. 57. 
26

 Idem, op. cit., p. 74. 
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 Percebe-se no trecho acima que sua preocupação está na ação revolucionária. 

Podemos compreender que se resume na ideia de uma sociedade onde o interesse 

particular do indivíduo não entrará em conflito com o interesse de outros indivíduos ou 

com os interesses da comunidade e isso só será possível a partir do momento que não 

houver mais a exploração do homem pelo homem, assim ao se criar melhores condições 

de vida para o indivíduo automaticamente estaria melhorando a condição de vida de 

todos.  

 Ao apoiar a indicação do militante Mundo Novo para assumir a posição de 

Responsável em Dolisie, cidade em que se encontra o núcleo administrativo do 

movimento, é possível perceber o posicionamento da personagem diante da prática 

revolucionária do partido: 

 

- Não temos as mesmas idéias – disse Sem Medo - Tu és o tipo do 

aparelho, um dos que vai instalar o Partido único e onipotente em 

Angola. Eu sou o tipo que nunca poderia pertencer ao aparelho. Eu 

sou o tipo cujo papel histórico termina quando ganharmos a guerra. 

Mas o meu objetivo é o mesmo que o teu. E sei que para atingir o meu 

objetivo, é necessária uma fase intermediária. Tipos como tu são os 

que preencherão essa fase intermediária. Por isso, acho que fiz bem 

em apoiar o teu nome. Um dia, em Angola, já não haverá necessidade 

de aparelhos rígidos, é esse o meu objetivo. Mas não chegarei lá. 
27

 

 

 Sem Medo assimila a revolução como parte do percurso para se alcançar uma 

sociedade liberta. Esse posicionamento de Sem Medo é compreendido por Mundo 

Novo, quando este responde que 

 

- No fundo é a minha posição – disse Mundo Novo – Eu sei que o 

comunismo não será conquistado já, comigo em vida, que o mais que 

conseguiremos é chegar ao socialismo. São precisos muitos anos para 

vencer as relações de produção capitalistas e a mentalidade que elas 

deixam. É a mesma posição!
28

 

 

 E o ponto central para se alcançar essa sociedade, é a vitória da revolução, não 

só ao obter a liberdade nas guerras de libertação, mas também ao libertar os angolanos 

da premissa tribalista e, neste aspecto o comandante Sem Medo foi enfático, num 

                                                 
27

 Idem, op. cit., p. 274. 
28

 Idem, op. cit., p. 275. 
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episódio onde um dos militantes se perde na mata – Muatiânvua – que devido ao seu 

histórico de anos na militância dos movimentos de libertação, tornou-se destribalizado. 

Ao convocar voluntários para procurá-lo, e na hesitação da grande maioria, o 

comandante declara 

 

- Ninguém se queria oferecer, porque Muatiânvua é um destribalizado. 

Fosse ele kikongo ou kimbundo e logo quatro ou cinco se 

ofereceriam... Quem foi? Lutamos, que é cabinda, e Ekuikui, que é 

umbundo. Uns destribalizados como ele, pois aqui não há outros 

cabindas ou umbundos... É assim que vamos ganhar a guerra?! 
29

 

 

 Essa postura pode ser vista nas palavras do líder do MPLA na época da 

independência, Agostinho Neto, quando diz que a principal tarefa do partido é 

―transformar o homem, tribalizado, cheio de complexos raciais e de classe, num homem 

verdadeiramente livre‖. 
30

 

 Ainda podemos perceber na obra a fala de alguns militantes que são 

considerados destribalizados, e que exatamente por isso são tratados 

preconceituosamente, como Muatiânvua: 

 

(...) Querem hoje que eu seja tribalista! De que tribo, pergunto eu. De 

que tribo, se eu sou de todas as tribos, não só de Angola, como da 

África? Não falo eu o swahili, não aprendi eu o haussa com um 

nigeriano? Qual é a minha língua, eu, que não dizia uma frase sem 

empregar palavras de línguas diferentes? E agora, que utilizo para 

falar com os camaradas, para deles ser compreendido? O português. A 

que tribo angolana pertence a língua portuguesa? 
31

 

 

 Assim, a formação da consciência política deveria partir da modificação da visão 

dos militantes e da sociedade angolana, percebendo o ponto em comum de todas as 

tribos, a exploração do trabalho pelos colonizadores e mais uma vez coube ao 

Comissário Político discursar para os trabalhadores: 

 

                                                 
29

 Idem, op. cit., p. 63. 
30

 AGOSTINHO NETO, Antonio. Tudo pelo povo, tudo pela independência, tudo pelo socialismo. 

Luanda: Gráfica Popular UEE – Ministério da Defesa, 1970, p. 115. 
31

 PEPETELA. Mayombe. Luanda: União dos Escritores Angolanos – 2ª edição (Edição de bolso), 1980, 

p. 145-146. 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                                                         245 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br 

Setembro de 2011 

 

- Vocês ganham vinte escudos por dia para abaterem as árvores a 

machado, marcharem, marcharem, carregarem pesos. O motorista 

ganha cinqüenta escudos por dia, por trabalhar com a serra. Mas 

quantas árvores abate por dia vossa equipa? Umas trinta. E quanto 

ganha o patrão por cada árvore? Um dinheirão. O que é que o patrão 

faz para ganhar esse dinheiro? Nada, nada. Mas é ele que ganha. E o 

machado com que vocês trabalham nem sequer é dele. É vosso, que o 

compram na cantina por setenta escudos. E a catana é dele? Não, 

vocês compram-na por cinqüenta escudos. Quer dizer, nem os 

instrumentos com que vocês trabalham pertencem ao patrão. Vocês 

são obrigados a comprá-los, são descontados do vosso salário no fim 

do mês. As árvores são do patrão? Não. São vossas, são nossas, 

porque estão na terra angolana. Os machados e as catanas são do 

patrão? Não, são vossos. O suor do trabalho é do patrão? Não, é 

vosso, pois são vocês que trabalham. Então, como é que ele ganha 

muitos contos por dia e a vocês dá vinte escudos? Com que direito? 

Isso é exploração colonialista. O que trabalha está a arranjar riqueza 

para o estrangeiro, que não trabalha. O patrão tem a força do lado 

dele, tem o exército, a polícia, a administração. É com essa força que 

ele vos obriga a trabalhar, para ele enriquecer. 
32

 

 

 Fica claro nas palavras do Comissário Político que o resultado da mão-de-obra 

deve ser revertido para aqueles que trabalham, e por meio dessa realidade é possível o 

partido demonstrar as verdades da prática do colonialismo: de que a exploração é 

inerente a tribo, todas sofrem as mesmas agruras.  

 Torna-se necessário que os angolanos percebam que a figura inimiga é a do 

colonizador, e podemos também localizar na fala do partido, neste relato de Agostinho 

Neto 

 

Os colonialistas portugueses e os seus aliados têm espalhado pelos 

quatro cantos da terra o boato de que a guerra em Cabinda está 

paralisada porque os dólares americanos compraram o MPLA. 

Queremos tornar perfeitamente claro que, nesta guerra, não foram o 

MPLA nem o povo angolano que se venderam: são os miseráveis 

governantes portugueses que se vendem, que hipotecam as suas 

colônias e até o seu próprio país. São os fascistas portugueses que 

estão a conceder cada vez mais facilidades aos investidores 

estrangeiros, em desvantagem do povo português que não ganha nada 

com estas transações. Quem explora o minério de ferro em Angola? 

Os alemães! Quem explora o petróleo? Os americanos e os belgas! E a 

quem pertence o caminho de ferro de Benguela? Os ingleses! A quem 

pertence à Companhia de Diamantes? Aos americanos, aos belgas, aos 

franceses e aos ingleses! Quem explora o petróleo no distrito de 

                                                 
32

 Idem, op. cit., p. 42-43. 
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Cabinda? Os americanos! E na própria metrópole colonial, o povo 

português sabe muito bem, apesar das formas camufladas de 

exploração, que há partes do território português que não estão sob o 

seu controle, que estão hipotecadas. Partes onde os portugueses não 

mandam, mas obedecem ao dólar: é assim nos Açores, em Beja e 

numa parte considerável da indústria turística, etc. 
33

 

 

 O objetivo do partido, bem como é possível perceber na fala da personagem 

Comissário Político e no discurso de Agostinho Neto
34

, era trazer para o movimento a 

classe operária, presente em todas as tribos, pois é dentro dela que se pode observar a 

comercialização da mão-de-obra, característica do capitalismo, e neste sentido Lenin já 

dizia que a classe operária não conseguiria sozinha alcançar essa conscientização: 

 

Os operários, já dissemos, não podiam ter ainda a consciência social-

democrata. Esta só podia chegar até eles a partir de fora, A história de 

todos os países atesta que, pelas próprias forças, a classe operária não 

pode chegar senão à consciência sindical, isto é, à convicção de que é 

preciso unir-se em sindicatos, conduzir a luta contra os patrões, exigir 

do governo essas ou aquelas leis necessárias aos operários, etc. 
35

 

 

 Dessa forma é necessário que o partido funcione como educador, utilizando de 

um discurso que seja acessível a todos, tendo como ponto principal a coerência entre o 

discurso feito e suas ações, possibilitando o seu pleno entendimento pela sociedade e 

consequentemente a sua prática dali em diante.  

 Podemos notar a concretização desse objetivo no episódio que relata um roubo 

por parte de um dos militantes, no momento que o grupo estava realizando uma 

abordagem a trabalhadores na mata. Ao darem conta do valor roubado, o grupo de 

guerrilheiros chega a conclusão que deveriam voltar para entregar o dinheiro ao seu 
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 AGOSTINHO NETO, Antonio. Tudo pelo povo, tudo pela independência, tudo pelo socialismo. 
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respectivo proprietário. Chegando lá, o trabalhador opta por doar o valor ao movimento, 

e passado um tempo, procura os guerrilheiros com o seguinte argumento: 

 

Bem, aquela conversa que os camaradas tiveram conosco começou a 

convencer-me. Realmente nós somos explorados e devemos lutar. Mas 

o que me convenceu mesmo foi quando os camaradas se arriscaram 

tanto para me devolver o dinheiro. Aí sim, eu compreendi tudo. Os 

camaradas eram mesmo para defender o povo. Comecei ouvir a rádio 

―Angola Combatente‖. Ai aprendi umas coisas. Depois falei com 

meus amigos, começamos a discutir a situação e do MPLA. Achamos 

que podíamos trabalhar para o Movimento mesmo lá, sem ninguém 

saber. (...) Então eu vim fazer contato. Eu queria mesmo era ser 

guerrilheiro. 
36

 

 

 Constata-se assim que o discurso sendo comprovado pela ação mobiliza a 

sociedade. A função da educação não se restringe somente a formação político-militar, 

mas tem seu início ainda na alfabetização, possibilitando o desenvolvimento pleno do 

ser humano e agindo principalmente na conscientização de que são oprimidos e da 

necessidade de se criar um novo homem.  

 Torna-se imperioso perceber que essa estrutura criada por meio da instrução 

revolucionária (alfabetização + formação político-militar) encontra-se na base das 

necessidades do nacionalismo, visando a conscientização da sociedade, e 

principalmente respeitando as particularidades que compõem a massa popular, que 

como bem disse Hobsbawm, são os últimos a serem despertados pela consciência 

nacional. Além disso, cabe ao partido elaborar essa instrução revolucionária de maneira 

a realçar as semelhanças entre as tribos, todas subjugadas à exploração capitalista 

colonial. 
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Antropologia e Estrutura: o diálogo de Claude Lévi-Strauss e Maurice Merleau-

Ponty 
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Resumo 

A relação de divergência e convergência entre Claude Lévi-Strauss e Maurice Merleau-

Ponty sobre a maneira de lidar com a noção de estrutura nos permite visualizar uma 

maneira própria de (des)conciliação entre estruturalismo e fenomenologia e de 

compreensão do fenômeno humano. Na medida em que a estrutura pode estar fora e 

dentro de nós respectivamente como sistema simbólico e função simbólica, Merleau-

Ponty deposita suas esperanças na análise de estruturas como saída às dicotomias 

filosóficas da tradição cartesiana. Porém, se no primeiro momento a diferença entre o 

antropólogo e o fenomenólogo está na localização da estruturação inconsciente no 

intelecto ou na percepção, no segundo momento o aparente distanciamento por meio da 

ontologia do sensível implica numa conciliação com o pensamento selvagem. 

Palavras-chave: estruturalismo, fenomenologia, intelecto, percepção, ontologia 

 

Abstract: 

The ratio of divergence and convergence of Claude Lévi-Strauss e Maurice Merleau-

Ponty on how to deal with the notion of structure allows us to visualize our own way of 

(re)conciliation between structuralism and phenomenology and understanding of human 

phenomenon. To the extent that the structure can be outside and inside of us 

respectively as the symbolic system and symbolic function, Merleau-Ponty put his 

hopes on the analysis of structures as a solution to the Cartesian tradition of 

philosophical dichotomies. Although the difference between the anthropologist and the 

phenomenologist is the location of the unconscious structuring on the mind or 

perception, the apparent distance of the ontology of the sensible implies reconciliation 

with the savage mind. 

Keywords: structuralism, phenomenology, intellect, perception, ontology 
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Para percorrer o diálogo, será preciso que nos debrucemos na noção de estrutura, 

o que nos permitirá traçar um divisor entre os problemas referentes ao intelecto e 

aqueles que dizem respeito à percepção. Em decorrência disso, poderemos notar de que 

maneira o diálogo se mantém no limiar da fenomenologia e do estruturalismo enquanto 

análises de estruturas
2
. E, por outro lado, esclareceremos a divergência fundamental que 

o fenomenólogo estabelece na sua última obra publicada, a qual não pôde concluir. Na 

medida em que apresentarmos a separação de Lévi-Strauss entre percepto, signo e 

conceito, nós abordaremos a maneira pela qual a antropologia estrutural se desvencilha 

dos modelos de representação e se situa no intermédio entre sensível e abstrato – tal 

qual enunciado enquanto temática dos estudos fenomenológicos
3
 – e nos estudos dos 

signos, em conjunto com o projeto semiológico de Saussure
4
. O diálogo, de interesse de 

nosso estudo, permanece, apesar de tudo, como enraizamento do homem na natureza, 

longe de todo e qualquer tipo de idealismo, o que faz da produção cultural, orgânica. 

Devemos ao diálogo do antropólogo e do fenomenólogo uma maneira singular de 

enunciação da diferenciação entre os domínios “pré-reflexivo”, “não-reflexivo” e 

“reflexivo”.  

No memorial de defesa da cátedra de Claude Lévi-Strauss, quando Maurice 

Merleau-Ponty escreve que a antropologia é uma maneira de pensar que privilegia o 

“outro”
5
, o autor demonstra ainda a sua esperança depositada na noção de estrutura para 

lidar com a herança cartesiana de um pensamento marcado pela separação – metafísica 

– das duas substâncias (res cogitans e res extensa). Pois, na medida em que Claude 

Lévi-Strauss apresenta a existência de uma “sócio-lógica”
6
 que torna possível a 

experiência individual de um membro de uma cultura, as “sociedades primitivas” ou os 

costumes dos “povos selvagens”, como se denominou por muito tempo, só poderiam ser 

compreendidos segundo seu próprio conjunto de sistemas simbólicos. Se em algum 

momento o sujeito do conhecimento (Eu) se dirigiu a seu objeto (Outro) a partir de 

sistemas explicativos não pertencentes ao horizonte simbólico das “sociedades-outras”, 

a partir de então seria preciso compreender que a natureza desse conhecimento deveria 

se referir ao logos, referente ao objeto, e pelo qual este se permitiria, portanto, assumir 
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3
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inteligibilidade. Deste modo, a pergunta que a antropologia suscita é sobre a maneira 

pela qual a explicitação da “sócio-lógica” é possível, sem que tenhamos de reduzir o 

outro a um objeto, entre outros, pertencente ao horizonte simbólico de um determinado 

sujeito (Eu) do conhecimento. Comecemos a explorar mais esse problema que assume a 

seguinte resposta: o estruturalismo procura propriedades intrínsecas a certos tipos de 

ordens, sem que expressem algo que lhes seja exterior. 

 Sabemos que a compreensão do que possa ser o conhecimento é freqüentemente 

associada ao empreendimento intelectual de apreensão de um objeto, ou de suas 

propriedades, por um sujeito. Com isso, temos que a possibilidade de conhecimento de 

um objeto, se assentaria na sua inteligibilidade para um sujeito. Porém, a centralidade 

do sujeito parece esconder que objeto nenhum é isoladamente observável, mas apenas o 

é especulativamente realizável pelo próprio sujeito que investiga introspectivamente o 

objeto tal qual aparece na consciência pura. Deste modo, o conhecimento se assenta 

numa condição prévia esterilizada pela filosofia da consciência
7
: a relação com outros 

objetos e que lhe confere a singularidade de um sentido. Como pretendemos destacar, a 

apreensão é sempre de um sujeito e a relação não o é necessariamente. Tendo em vista 

essa diferenciação, podemos compreender que a significação pode resultar ora da 

atividade intelectual de um sujeito do conhecimento, ou, na medida em que a realidade 

investigada e os elementos que a compõem se encontram de algum modo organizados e 

dispostos, a significação resulta da relação pré-existente com relação à consciência. Ou 

seja, enquanto o conhecimento assentado na operação cognitiva de um sujeito identifica 

a positividade de um objeto, em si mesmo, o conhecimento que tomaremos a liberdade 

de denominar provisoriamente de relacional permite que a significação seja também 

relacional. Entenderemos essa última formulação por objetividade.  

 A opção pela objetividade faz dos estudos estruturalistas de Lévi-Strauss uma 

constante luta contra o etnocentrismo, na medida em que retira qualquer ponto de vista 

do centro do empreendimento antropológico e o força a se debruçar no conjunto de 

sistemas simbólicos das sociedades “primitivas”. Com isso, podemos nos aproximar a 

dois elementos que nos proporcionarão refletir sobre a singularidade do pensamento 

estruturalista: o signo diacrítico e a dissolução do sujeito. 

 Se por um lado poderíamos interpretar o projeto estruturalista como uma espécie 

de “kantismo sem sujeito transcendental”, devido à procura de universais formais e 
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imperativos mentais do espírito humano, por outro lado, devemos discordar da visão 

que alude à existência de um observador absoluto no estruturalismo dos significados 

relacionais. Ou seja, temos duas teses que partem de um enunciado em comum: a 

significação relacional emerge da relação entre os termos que não contém positividade 

em si mesmos. Esse enunciado se baseia na noção lingüística de signo diacrítico, que 

revela a existência do sentido de um termo dever sua existência não a uma positividade 

contida em si mesmo, mas a desvios diferenciais com relação a outros termos. Como 

pretendemos dizer, o fim da positividade contida nos próprios termos finda os 

essencialismos e relativismos (que necessitam da argumentação sobre as essências 

isoláveis). Ao nos voltarmos às duas teses apontadas acima, compreendemos então o 

que o kantismo se constitui na universalização da aplicabilidade dos estudos 

estruturalistas a todo conjunto de termos que permitem a significação relacional, contida 

na relação formal entre os termos e na operação de um pensamento objetivo dotado de 

estruturas formais. Dessa maneira, o sentido humano de determinada produção cultural 

não poderia se referir à produção de um sujeito mas às capacidades intelectuais 

universalizáveis, vale dizer, referentes ao espírito humano, interlocutor comum a todo 

sujeito sociocultural. Mas não seria isso uma contradição, na medida em que o 

antropólogo observa (ou constrói) distanciadamente os universais formais? A resposta a 

essa pergunta é que o estruturalista observa as elaborações inconscientes do espírito 

humano. É preciso compreender, então, que o antropólogo observa, mas sua condição 

de sujeito está ausente do logos inerente ao objeto de seu estudo. Pois, como as regras 

que regem uma língua e tornam possível a compreensão da fala, o sujeito do 

conhecimento apenas pode explicitar estruturas que tornam os fenômenos inteligíveis. É 

exatamente a partir dessa contribuição de Saussure, a separação entre parole e langue, 

que nos permitirá dizer que logos é também entendido no sentido de linguagem. Ou 

seja, a existência fenomênica dos objetos deve sua inteligibilidade à pré-existência de 

uma estrutura que não está sob domínio da fala (parole), mas sob domínio da língua 

(langue). Temos, portanto, que a estrutura é imanente à existência fenomênica, mas na 

medida em que se apresenta na práxis do sujeito (como em sua fala se manifesta a 

estrutura de sua língua), a estrutura é inconsciente. O antropólogo aparece, sendo assim, 

com um tipo de atividade semelhante a de um psicanalista que explicita as estruturas, 

porém com a diferença de que o antropólogo o faz ao nível do grupo, ou ainda ao nível 

do indivíduo somente na medida em que este manifesta fenomenicamente a estrutura 
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inconsciente que lhe proporciona a experiência de um membro de determinada 

sociedade
8
.  

 Claude Lévi-Strauss admite que sua obra O pensamento selvagem, dedicada à 

memória de Maurice Merleau-Ponty, era como uma pausa de um mesmo projeto em 

seus estudos de antropologia: o contato com as operações do espírito humano
9
. 

Enquanto o estudo de parentesco permitira esse contato mais de longe, o estudo da 

mitologia ameríndia o permitiria mais de perto, e o pensamento selvagem seria a 

contemplação da paisagem que circundava o autor para formular o substrato comum ao 

pensamento humano. Em primeiro lugar, nos interessa que a ênfase na instituição da 

proibição do incesto como o limiar entre natureza e cultura e afirmação da troca de 

mulheres entre grupos significava a fundação da vida em sociedade segundo o 

entendimento do aspecto funcional da proibição do incesto como instituição de 

articulação entre os grupos numa troca recíproca entre os mesmos. Em segundo lugar, 

os mitos ameríndios representavam o contato com a produção estrutural do espírito 

humano também pelo fato de o mesmo mito poder sofrer mudanças e ser contado de 

diferentes maneiras ainda preservando uma urdidura formal (produção do espírito 

humano) que conviveria com as variações possíveis, como tipos de traduções do mesmo 

mito por sujeitos diversos. Podemos identificar, portanto, o “uso matemático” da noção 

de estrutura
10

, pois seja o parentesco ou o mito, são localizados em materiais 

etnográficos diversos casos tratados como elementos de um mesmo conjunto que 

apresenta simetrias e transformações entre si que tornam possível a inteligibilidade de 

um princípio de regulação interna. Deste modo, constituem-se grupos de transformações 

que nas suas variações apresentam aquilo que é invariável: a proibição do incesto (um 

imperativo) ou as operações dos mitos (uma estruturação), para os exemplos que nos 

pautamos. Ainda que de maneira resumida, essa breve apresentação nos permite 

concluir que existem, pelo menos, três sentidos para a estrutura: um modelo elaborado 

pelo antropólogo para compreender as relações sociais, a maneira pela qual está 

orientada a simbolização das relações sociais e o imperativo inconsciente (ou 

significado) imanente às relações sociais. Tendo em vista esses sentidos, somos 

incitados a pensar que Lévi-Strauss utiliza o esquema “signficante-signo-significado” 

para pensar a relação “estruturante-estrutura-estruturado”. Enquanto o “estruturante” 
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permitiria o contato com o âmbito infraestrutural e o “estruturado” com as 

representações mentais referentes aos elementos disponíveis na infraestrutura – o que 

em outros termos nos equivaleria às representações que dizem respeito à superestrutura 

–, a estrutura permitiria o contato com a função simbólica, produtora de superestruturas 

a partir das condições infraestruturais. Na medida em que o sujeito se encontra 

dissolvido no estruturalismo, a função simbólica é assumida como operação do espírito 

humano. Aqui podemos compreender, então, por que motivo Claude Lévi-Strauss diz 

ser O pensamento selvagem dedicado ao estudo da ideologia e das superestruturas
11

, 

devido à pesquisa da produção simbólica ao nível do interesse especulativo e 

classificatório dos chamados “povos primitivos”, e compará-los aos procedimentos 

científicos abstratos ou ocidentais. Uma vez entendido que a estrutura ocupa a posição 

de intermediação como a ocupada pelo signo no esquema de Saussure, podemos 

concluir que a estrutura se refere ao núcleo de articulação entre imagem e conceito. 

Passemos agora aos três sentidos de estrutura, apontados anteriormente, e depois ao 

aspecto de O pensamento selvagem que confere à dedicatória a Maurice Merleau-Ponty.  

 O antropólogo enfatiza que, ao contrário do que já havia sido feito antes, não se 

deveria confundir a estrutura social com as relações sociais
12

. Estas, a matéria-prima, 

são empregadas para a construção de modelos em conformidade com a realidade 

empírica, e, a partir de então, tornar manifesta a estrutura social. Deste modo, há uma 

separação entre as relações sociais observáveis e o modelo, não apenas a título de 

caracterização do objeto e dos recursos analíticos, mas também no que se refere ao fato 

de que a estrutura social não se resume ao conjunto das relações sociais observáveis. 

Um modelo, para receber o nome de estrutura, deve atender a quatro condições
13

: 

oferecer um caráter de sistema (a modificação de um elemento do conjunto ocasionaria 

na modificação de todos os outros); pertencer a um grupo de transformações (sendo 

cada transformação correspondente a um modelo da mesma família e as transformações 

correspondentes a um grupo de modelos); suas características permitirem prever a 

maneira pela qual se dará a reação do modelo; e sua construção deve funcionar de modo 

que explique o conjunto dos dados observados. Porém, tendo em vista o limite de nosso 

breve exercício, nos cabe pelo menos a observação conseguinte: os modelos podem ser 

conscientes ou inconscientes. Isto se deve ao funcionamento do modelo, pois na medida 
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em que o modelo é consciente pode ser entendido como “norma”, que tem por função 

perpetuar crenças e usos, mas muito menos expor as suas causas, função essa que diz 

respeito ao modelo inconsciente, ou seja, à estrutura profunda
14

. 

 Isso significa que o estruturalista não poderia contar simplesmente com a 

consciência do “nativo” no discurso das “normas”, mas procurar construir modelos que 

possam atender às condições de estrutura a fim de compreender e explicitar a estrutura 

profunda, uma ciência já feita nas relações sociais. Os modelos conscientes e nítidos 

que podem se interpor entre observador e seu objeto podem dissimular a estrutura 

profunda numa aparência. Entretanto, se a realidade inconsciente não pode ser 

encontrada de maneira direta no diálogo com os indivíduos, ela o pode ser conforme se 

estabelece um diálogo com o espírito humano (interlocutor já mencionado acima) por 

meio da função simbólica. Diferente da abordagem já trabalhada antes por outros 

antropólogos como Malinowski, a não ser pelo sociólogo (e, de algum modo, também 

antropólogo) Marcel Mauss, função aparece em Lévi-Strauss próximo ao seu sentido 

matemático. Podemos pensar esse dado com uma breve elucidação da função do 

primeiro grau: f(x)= ax + b. A função obedece a uma lei da forma, sendo a e b números  

reais dados e a ≠ 0. Diz-se que em função de x obtém-se um valor, e deste modo temos 

uma relação entre dois conjuntos. Para cada elemento do conjunto (domínio) de x 

temos, na função de primeiro grau, um único elemento correspondente no conjunto 

(imagem) que podemos chamar de y. Num exemplo matemático poderíamos elaborar o 

seguinte esquema:  

 

x (objeto) y (valor) 

1 5,00 

2 10,00 

 

 No entanto, na medida em que a estrutura e a função simbólica não se referem à 

métrica matemática (afinal, Lévi-Strauss faz uso bricoleur da matemática
15

), é 

necessário tornar precisa a metáfora e seu sentido em antropologia. Enquanto a 

matemática se dirige especialmente ao âmbito quantitativo, a antropologia, situada nas 

ciências humanas, se dirige ao qualitativo. Ainda nos valendo metaforicamente do 

exemplo acima, um símbolo é, portanto, resultado de uma determinada lei de formação 
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qualitativa de elementos de um conjunto domínio em elementos de um conjunto 

imagem. Basta-nos, aqui, perceber que um mesmo objeto pode ser simbolizado de 

maneiras distintas. Deste modo, interessa três aspectos na função simbólica: o objeto, a 

lei de transformação (T) empregada para o procedimento de simbolização e o próprio 

símbolo.  Num exemplo de simbolização poderíamos pensar o seguinte esquema: 

 

Conjunto de Objetos →   Simbolização (T) → Conjunto de Símbolos 

p  Estrutura do parentesco p’ 

m Estrutura do mito m’ 

 

 Visto que os símbolos pertencem a um conjunto, formado segundo uma lei de 

formação ou simbolização aplicada igualmente aos elementos contidos nesse conjunto, 

essa mesma lei pode ser encontrada na medida em que ao analisar o conjunto imagem 

de elementos é possível perceber o critério que os permite ser enquadrados em um 

mesmo conjunto imagem. Podemos concluir, primeiramente, que o sentido de um 

objeto é simbólico e relacional, uma vez que resulta de T e seu sentido só é enunciado 

mediante seu pertencimento a um grupo identificado por meio da relação simbólica 

entre os objetos’. E, em segundo lugar, toda estruturação é igualmente uma operação 

mental e inconsciente, e que, portanto, se equivalem nesse sentido. O diálogo da função 

simbólica é mais uma vez com o interlocutor comum a todo conjunto de sistemas 

simbólicos (parentesco, mito, etc.) que denominamos cultura. 

Se, como afirmado anteriormente, a simetria entre modelos num grupo de 

transformações permite estabelecer uma lei de formação, a simetria quanto ao processo 

de estruturação nos levaria aos mecanismos mentais (formais) e universalizáveis de 

simbolização. Mas, antes, sabemos que a instituição da proibição do incesto, que 

interdita a união incestuosa do irmão, não determina a união dentro do conjunto de 

possibilidades disponíveis. O que varia é a regra que situa quem são as mulheres 

disponíveis. O imperativo mental é, portanto, a interdição. Temos aqui uma passagem 

importante para abordarmos O pensamento selvagem. Não pretendemos acusar uma 

relação direta entre esta obra e As estruturas elementares do parentesco, mas a 

antropologia de Lévi-Strauss, se não assegura a permanência da investigação dos 

imperativos mentais, permite a problemática dos mecanismos mentais de estruturação 
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do universo, a saber, pois, que toda classificação é superior ao caos
16

. Poderemos 

compreender textualmente, enfim, a dedicatória do antropólogo ao fenomenólogo. 

O primeiro desenvolvimento que nos interessa em O pensamento selvagem se 

refere à demonstração de que o pensamento dos povos primitivos não é compreendido 

sempre que lhe é endereçada uma avaliação das capacidades intelectuais, que resulta 

freqüentemente na sua caracterização de pré-lógico, não-científico ou, ainda, utilitarista 

por se limitar a um tipo de cálculo instintivo ou pensamento de subsistência. Ao 

contrário do que se poderia anteriormente afirmar, o que diferencia o pensamento dos 

povos primitivos do pensamento dos povos das sociedades ocidentais é o interesse. 

Claude Lévi-Strauss disserta que todo tipo de pensamento toma o universo como objeto 

e o classifica para instituir ordem. Isso significa que a ideia de serem os povos 

primitivos pensadores restritos ao que lhes é necessário é falsa, pois a utilidade só 

poderia ser ditada a algo previamente classificado.  Deste modo, algo é útil por que é 

conhecido, pois na medida em que há classificação e, consequentemente, se introduz um 

princípio de ordem no universo, há também um agrupamento de coisas que podem 

servir de base para o pensamento. Claude Lévi-Strauss enfatiza o desfecho deste 

problema etnográfico no paradoxo do neolítico, pois a ciência contemporânea, de 

recente formação, difere da longa tradição científica que tornou possível a revolução 

neolítica, suposta etapa que o evolucionismo atribuiu a sociedades indígenas. De 

qualquer maneira, isso significa que existe uma diferença ao nível da relação entre a 

ciência contemporânea e a ciência neolítica, um paralelo entre dois modos de 

conhecimento desiguais quanto a seus resultados teóricos e práticos que aproxima o 

espírito científico do neolítico ao pensamento dos povos primitivos preservado por seus 

mitos e ritos, que são modos de observação e reflexão pelos quais a natureza autoriza 

ser abordada a partir da especulação do mundo sensível em termos de sensível. O 

paradoxo só permitiria uma solução: existem duas estratégias de pensamento pelas quais 

a natureza se deixar ser abordada, uma mais próxima da imaginação e da percepção e 

ajustada a estas, e outra deslocada. A separação entre pensamento mítico ou bricolage 

intelectual e pensamento científico contemporâneo equivale à separação entre a ciência 

do concreto e a ciência abstrata. Enquanto na primeira o projeto não define os meios e 

opera ao nível do signo, elaborando estruturas a partir da organização dos fatos e 

resíduos, na segunda o projeto define os meios e opera ao nível do conceito, cria os 
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meios e os resultados sob a forma de fatos, graças às estruturas, hipóteses e teorias. A 

primeira deve partir do contingente, e a segunda deve partir do necessário. Essa 

delimitação é importante para nós para visualizarmos o lugar ocupado pela arte, que está 

a meio caminho entre o pensamento científico contemporâneo e o pensamento mítico, 

também lugar ao qual esteve fadado o pensamento selvagem em nossa sociedade
17

. É 

interessante notar que é a esse espaço que Merleau-Ponty recorreu para “reaprender a 

ver o mundo”. Podemos sustentar que possivelmente estaria Lévi-Strauss 

implicitamente enunciando um reaprendizado com o pensamento selvagem na obra 

dedicada ao fenomenólogo, mas, não se filia ao pensamento selvagem que se oporia ao 

pensamento científico contemporâneo, e opera outro procedimento. Aqui podemos 

sugerir que Merleau-Ponty teria pretendido uma filosofia da não-tradição ocidental. Mas 

reservemos a isso um espaço mais adiante. 

 Se a ciência utiliza modelos de escala real e substitui um ser por outro, toma o 

efeito pela causa e se vale da metonímia, podemos dizer que a arte utiliza modelos de 

escala reduzida e constitui uma imagem homóloga ao objeto, realiza uma operação 

metafórica. No entanto, a arte se opõe ao mito, na medida em que este parte de uma 

estrutura para improvisar a constituição de um conjunto, e a arte parte de um conjunto 

(objeto + fato) à descoberta da estrutura. Enquanto o mito é um tipo de jogo conjuntivo, 

a ciência é um tipo de jogo disjuntivo. Temos, portanto, a seguinte relação. 

 

Procedimento  Arte Mito Ciência 

Recurso  Percepto Signo Conceito 

 

 Tendo em vista que a sensibilidade é, para Lévi-Strauss, uma etapa em direção à 

racionalização e abstração
18

 – operada também pelos povos “primitivos” –, identificar o 

antropólogo estruturalista como um tipo de bricoleur
19

 significa identificar nesse 

cientista uma síntese da oposição entre ciência do concreto e ciência contemporânea que 

pode ser acompanhada pela posição da arte, ou seja, o procedimento que se situa a meio 

caminho do pensamento mítico ou mágico e o pensamento científico contemporâneo.  

 Em sua aula inaugural, Claude Lévi-Strauss diz ser Saussure quem mais se 

aproximou de definir a antropologia ao delimitar a ciência ainda por nascer, a saber, a 
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  LÉVI-STRAUSS, C. 2010, p. 31. 
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   ALMEIDA, M. 1999. 
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semiologia. Deste modo, temos aqui a antropologia como o estudo dos signos (união 

entre imagem e conceito, segundo Saussure). 

 Temos, portanto, o seguinte esquema. 

 

Imagem – Signo – Conceito (Saussure) 

 

Mito – Arte – Ciência (Lévi-Strauss) 

 

Na medida em que a antropologia se ocuparia de uma área da semiologia que a 

lingüística ainda não havia reivindicado
20

, podemos afirmar que Claude Lévi-Strauss 

lida com uma antropologia a meio caminho do mito e da ciência, da imagem e do 

conceito.  Cabe-nos, a partir de então, explicitar alguns elementos do pensamento de 

Maurice Merleau-Ponty e estabelecer as relações implícitas acima para tornar mais claro 

o diálogo entre os autores. Focaremos em três trabalhos ou momentos do 

fenomenólogo, A estrutura do comportamento, A fenomenologia da percepção e O 

visível e o invisível, já que os trabalhos marcam três ênfases distintas que nos ajudarão a 

perceber distanciamentos com relação à abordagem estruturalista de Lévi-Strauss.   

 Um núcleo do diálogo pode ser identificado na medida em que Claude Lévi-

Strauss compreende o totemismo fundar uma ética em decorrência da interdição e 

permissão de determinados comportamentos, o que faz o comportamento ser situado em 

conformidade com a produção simbólica, e mais especificamente, com a classificação 

social. Essa passagem nos permite recorrer à psicologia da forma (Gestalt) no estudo do 

comportamento, reconhecida influência na abordagem estruturalista de Lévi-Strauss
21

. 

Nos interessa que existe um aspecto psicológico no que se refere ao uso da noção de 

estrutura, o que nos levará a um dos trabalhos de Merleau-Ponty. 

O fim da psicologia introspectiva tradicional a partir da Gestalt é um dos 

recursos analíticos possíveis para a abordagem da subjetividade na sua relação com 

dimensões existenciais externas ao sujeito. Porém, diferente de uma oposição entre 

termos inconciliáveis, a psicologia da forma poderia representar uma abertura para 

conciliação do plano subjetivo com o objetivo devido à permissão de abordagem do 

comportamento como um fenômeno neutro para repensar o psíquico e o fisiológico. 

Nesse sentido, a estrutura concilia subjetivo-objetivo por que o comportamento é uma 
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21

  LÉVI-STRAUSS, C. 2008, p. 345. 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                                                       177 
 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br 
Setembro de 2011 

ação subjetiva objetivamente situada no mundo, o que significa que seu inverso também 

é verdadeiro, ou seja, que o comportamento é uma ação objetiva subjetivamente situada 

no mundo. Trata-se aqui de identificar que a fenomenologia, a partir de Merleau-Ponty, 

deve lidar com a psicologia visto que a restituição da experiência do pensamento é um 

problema do projeto fenomenológico, que encontra lugar em A estrutura do 

comportamento.  

Entretanto, se o comportamento é passível de estruturação, o fenomenólogo 

pergunta numa obra posterior pelo contato primordial com o mundo a fim de 

compreender a maneira pela qual a estrutura conviveria com a dimensão pré-reflexiva 

da existência. Entendemos que essa é a questão que norteia A fenomenologia da 

percepção, e nos posiciona com relação ao primeiro desvio diferencial entre o 

fenomenólogo e o antropólogo. Segundo Merleau-Ponty, a relação subjetivo-objetivo 

permanece em aberto na dimensão pré-reflexiva, já que a percepção não é um 

procedimento passivo, mas, ao contrário, instância pela qual opera determinada 

articulação inconsciente de percepções que se distinguem das sensações dispersas e sem 

sentido. A estruturação, apesar de inconsciente, não é para o fenomenólogo uma 

empresa do intelecto, tal qual entendido por Lévi-Strauss, mas da percepção.  

Porém, essa divergência leva à retomada do objetivo de findar com as 

antinomias da tradição filosófica, pois, o problema fenomenológico da inserção da 

filosofia no contato em que subjetivo-objetivo estão indissociavelmente presentes 

inclusive para a finalidade de tornar inteligível o fenômeno do comportamento, exige o 

abandono das mesmas categorias para elaborar uma filosofia que tradicionalmente não 

possuiríamos: um pensamento encarnado (no qual o sentido de Carne será precisado 

mais à frente). Deste modo, o fenomenólogo passa indiscutivelmente a uma crítica à 

metafísica das duas substâncias e restitui a existência corporal do sujeito no mundo. Se 

Merleau-Ponty dá continuidade de alguma maneira ao problema da redução 

fenomenológica de Husserl, o autor torna absurda uma psicologia do sujeito puro ou 

uma fenomenologia do eu transcendental, pois o corpo-sujeito seria a unidade 

primordial última e pré-categorial da redução. Desfazer-se dos pré-conceitos filosóficos 

seria possível somente na medida em que haveria uma fé perceptiva a ser esclarecida, a 

saber, que o pensamento é corporalmente situado. Trabalhar filosoficamente com esse 

dado exigiria do fenomenólogo um trabalho que não pôde concluir. Mas a referência a 

O visível e o invisível é necessária a todo empreendimento que pretende reaprender a ver 

o mundo no sentido mais profundo: a revisão das próprias categorias do pensamento 
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ocidental. Essa necessidade seria compatível com o projeto de romper com a tradição e 

suas antinomias que teria nos levado a soluções caducas da modernidade
22

. 

Pretendemos esclarecer brevemente abaixo algumas construções revisionárias do 

fenomenólogo. 

A obra O visível e o invisível destacada acima teria outros títulos possíveis 

sugeridos pelo próprio autor em uma de suas notas deixadas: Ser e Sentido, Genealogia 

do Verdadeiro e A origem da verdade
23

. Todos os títulos nos revelam a intenção em 

fundar uma filosofia que desse conta da dimensão primordial não apenas de acesso do 

homem, mas a própria profundidade ou o Ser Bruto e sua abertura selvagemente 

abordada pelo relevo ou desvio diferencial pelos quais pode ser definida a experiência 

humana – sem privilégio metafísico, e sem um “em si mesmo” humano. Todo visível 

pressupõe dessa maneira uma profundidade da qual se destaca ou se releva, um invisível 

latente. A experiência humana só poderia ser privilegiada (no sentido de dar-se 

privilégios) pelo pensamento de sobrevôo
24

, pois, ao contrário, formaria com o próprio 

mundo um todo que seria denominado por Merleau-Ponty como Carne. Há enunciado 

aqui, como pretendemos destacar, uma denúncia de antropocentrismo filosófico e 

científico como marca da nossa tradição de pensamento. Essa crítica à metafísica, e, 

portanto, ao próprio pensamento de sobrevôo que manipula as coisas e se recusa a 

habitar o mundo, aproxima à experiência humana todos os seres na sua singularidade
25

. 

Maurice Merleau-Ponty abandona suas esperanças nos estudos estruturalistas, visto que 

se desvincula da filosofia que investigaria as operações inconscientes na subjetividade. 

Mas, apesar dessa distância entre o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss e a 

fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, haveria também um pós-estruturalismo do 

antropólogo em Mitológicas
26

, obra na qual podemos acompanhar uma aproximação 

com os últimos escritos do fenomenólogo. 

Visto que Lévi-Strauss estabelece que não há uma origem e sequer um destino 

necessário dos mitos, pode-se iniciar com qualquer mito e partir para outro qualquer 

para estudá-los. O autor defende a possibilidade de que saiamos de um mito a partir de 

uma transformação para outro e possamos identificar simetrias e mudanças conforme as 

exigências possivelmente identificadas pela fórmula canônica do mito. As variações dos 
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  MERLEAU-PONTY, M. 2004, p. 14. 
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mitos narradas pelos sujeitos-narradores obedecem à estrutura do mito, a qual 

coexistiria com outras estruturas interconectadas numa rede que é o próprio cérebro 

humano. Deste modo, Lévi-Strauss concilia o inteligível e o sensível numa “síntese 

cerebral”, se assim podemos dizer. Diferente do fenomenólogo que se vale do exemplo 

da pintura, para dizer que no gesto do pintor podemos observar a composição da 

percepção a partir dos desvios diferenciais entre relevo e profundidade, o antropólogo se 

vincula à música a fim de se permitir abordar orquestralmente as Mitológicas a fim de 

contemplar os aspectos sincrônicos e diacrônicos, sensível e inteligível, mitos tocados 

simultaneamente pelo leitor no decorrer das páginas viradas. Mas, não somente por isso, 

assim como a música implica uma relação entre um produtor e um receptor, o mito é 

narrado por um sujeito e ouvido no corpo, mais especificamente nos ouvidos, do 

receptor. A música é também um modelo que concilia o inteligível e o sensível para 

compreender a produção simbólica dos mitos. No seu fechamento como desfecho de 

uma partitura que procurava o melhor acorde para lidar com a tensão de sentido 

produzida no ouvinte pelas diferenças de sonoridade. 

É necessário que nos alonguemos mais um pouco para explorar o aspecto da 

narrativa dos mitos e sua audição no corpo do receptor, pois nos leva a considerar a 

comunicação como uma troca de signos de eficácia sociológica, fisiológica e 

psicológica. O que pretendemos destacar é exatamente a dimensão triádica do fato 

social total, enunciado por Mauss, e de algum modo mantida por Lévi-Strauss em A 

eficácia simbólica e O feiticeiro e sua magia, pelo menos de maneira mais clara aos 

nossos estudos, formando um enunciado complementar nas Mitológicas sobre a eficácia 

da função simbólica. Como enunciaremos mais adiante isso ressoa de algum modo na 

esperança de Merleau-Ponty dos estudos das estruturas. 

O que nos interessa nesses escritos de Claude Lévi-Strauss é sua pergunta sobre 

a maneira pela qual se torna possível a atuação de um feiticeiro ou de um xamã no 

corpo de um paciente sem que exista contato físico, mas unicamente um tipo de eficácia 

simbólica conforme narrativas e gestos dos ritualistas que são levados à confusão com o 

corpo do paciente e ocasionando a cura como resultado da restituição das posições e dos 

lugares a partir do ritual. O autor compreende que o xamã e o feiticeiro dominam o 

sistema de posições e arranjos e podem atuar de tal modo que restituam os 

acontecimentos e as posições na normalidade prevista pela regulação estrutural, pois 

disponibilizam os termos, as classificações e os procedimentos simbólicos 

acompanhados pelo paciente. O estudo nos coloca exatamente que o sentido social só 
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pode ser encontrado no indivíduo, na sua manifestação fisio-psicológica e na eficácia 

em produzir a cura, o desfecho esperado e acompanhado pela crença do paciente. 

A esperança de Merleau-Ponty nos estudos de Claude Lévi-Strauss se deve à 

continuidade estabelecida a partir do projeto de Marcel Mauss sobre o fato social total. 

Pois, na medida em que Durkheim pensava que o fato social deveria ser estudado como 

coisa externa aos indivíduos que teriam unicamente representações mentais enquanto 

membros de determinada sociedade, Mauss não compreendia a relação indivíduo-

sociedade como exterioridade, mas que a experiência individual de um membro seria 

efeito da vida em sociedade. Os estudos da estrutura fundariam uma nova maneira de 

ver o ser por que romperia com a antinomia subjetivo-objetivo uma vez que a estrutura 

está presente em nós como função simbólica
27

 e dirige nosso comportamento por aquilo 

que está ausente, vale dizer, o símbolo. A estrutura precede e excede a razão
28

, por que a 

significação nada mais é do que a organização dos elementos segundo um princípio pré-

existente de regulação interno e inconsciente. A etnologia é, portanto, guia ao ser de 

indivisão. Até aqui, vemos então uma convergência explícita com os estudos do 

antropólogo.  

Mas o “há originário” ao qual temos acesso é para Merleau-Ponty mais velho do 

que a operação cognitiva, e sua significação segundo a auto-regulação deve à existência 

da estrutura que emerge dos desvios diferencias entre os objetos e que se situa na 

percepção. A ruptura com a antinomia sujeito-objeto significa para o fenomenólogo 

nada mais que o subjetivo e o objetivo serem manifestações particulares de uma mesma 

unidade que varia em graus de interioridade e exterioridade, o que torna possível a 

passagem da ordem física para a ordem vital, e desta para a ordem humana ou cultural
29

. 

Em outros termos, essas ordens são estruturadas diferentemente e nos interessa que a 

última se refere à estrutura simbólica, aparentemente fonte de sua esperança nos estudos 

de Lévi-Strauss e também de distanciamento na medida em que a ordem humana não se 

define pela reflexão intelectual, mas por uma reflexão no corpo-percepiente. Não um 

“eu penso”, mas um “eu posso” que torna possível também a síntese das ordens pelo 

comportamento. Mas como apontamos anteriormente, isso se sustenta apenas até a 

publicação póstuma de O visível e o invisível, já que nessa obra o autor abandona as 

operações realizadas na subjetividade, quando identifica que o significado não deve sua 
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existência a relações de oposições, mas a desvios diferenciais ou relevo que se destaca 

de uma profundidade. Esse é um distanciamento mais profundo com relação a Lévi-

Strauss, devido à permanência dos pares de oposição no pensamento desse autor ainda 

nas Mitológicas com o enunciado shakespereano do “ser ou não-ser” (enigma não 

resolúvel), redução mínima das oposições operadas pelo intelecto humano, ainda que o 

pensamento binário seja o aspecto do entendimento que deve ser conciliado com a 

sensibilidade. 

 “Isso não é tudo” – expressão da marcação presente nas passagens de O 

pensamento selvagem toda vez que o antropólogo nos apresenta uma variação ou 

transformação estrutural – porque “Nada é” – contido em si mesmo –, e tudo somente 

parece ser aquilo que se apresenta à nossa consciência na medida em que deve a sua 

existência fenomênica à determinada estrutura pré-existente que lhe confere 

inteligibilidade, uma verdade orgânica que nos reside inconscientemente no cérebro e já 

na ordem natural. Se nos resta algum conceito de verdade encarnado, o homem, fadado 

à nudez quando já não lhe resta afirmação alguma em si mesmo e despido de suas 

roupagens, se encontra fadado também ao nada e ao seu desaparecimento ao longo dos 

anos – ao contrário de suas obras deixadas para trás e que ai podem permanecer
30

 –, 

procura então tornar razoável aquele acaso funesto que fez coincidir o inconsciente com 

a auto-regulação do comportamento, talvez a fonte do trauma que aparece ao homem a 

sua própria existência em sociedade que lhe confere a ilusão de liberdade.    

 Como num jogo de cartas regido por regras, estando o homem limitado a 

estratégias ao nível da jogada e, portanto, também da disposição das cartas que tem à 

sua mão, rir ou chorar
31

 é somente efeito da capacidade de ser eficaz ou não no uso dos 

meios para realizar o desfecho procurado, a depender da partitura executada. 
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