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Resumo: Afrânio Coutinho (1959) discute a formação filosófica de Machado de Assis, 

apontando a filiação desse escritor a Pascal e Montaigne. A reflexão trazida por 

Coutinho nas páginas de A filosofia de Machado de Assis sobre a constituição de um 

espírito ―clássico‖ em Machado é aproveitada neste trabalho para a realização de 

algumas aproximações entre os Ensaios, de Michel de Montaigne, e as crônicas da série 

―Bons dias!‖, de Machado. Nesse intuito, são pensados os gêneros em que esses 

escritores desenvolvem seus projetos de escrita: o ensaio e a crônica. Verificou-se que 

Montaigne se faz presente de várias formas em ―Bons dias!‖, entre elas a confluência 

temática. Constatou-se que o papel de Montaigne na formação machadiana não se 

restringe à atitude espiritual, passando necessariamente pela criação literária.  
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Abstract: Afranio Coutinho (1959) discusses the philosophical background of Machado 

de Assis, pointing to the affiliation of the writer Montaigne and Pascal. The reflection 

brought about by Coutinho in the pages of A filosofia de Machado de Assis [The 

Philosophy of Machado de Assis] on the establishment of a ―classic‖ spirit in Machado 

is utilized in this work to carry out some similarities between Michel de Montaigne‘s 

Essays and the crônicas of Machado de Assis‘ series ―Bons dias!‖ [―Good morning!‖]. 

To that end, are thought to genres in which these writers develop their writing projects, 

the essay and the crônica. Montaigne is present in various ways in ―Bons dias!‖, 

including the confluence theme. The role of Montaigne in Machado‘s formation is not 

restricted to spiritual attitude,  but there is a necessary step for literary creation. 

 

Keywords: Machado de Assis, Michel de Montaigne, ―Bons dias!‖ [―Good morning!‖], 

Essays, literary creation. 

 

 

Um crítico literário defensor do cânone, Harold Bloom, coloca os Ensaios, de 

Michel de Montaigne, ao lado da Bíblia e do Alcorão, competindo com Dante e 

Shakespeare – são, todas elas, obras detentoras do status de Escritura (BLOOM, 2001, 

p. 148). Com efeito, simultâneo ao fato de que os Ensaios se relacionam com a 

formação da mente da França é o fato de que seu autor talvez seja o menos confinado 

por uma cultura nacional (BLOOM, 2001, p. 148). Além disso, soube esse autor fundir-
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se de tal forma a seu livro, num ato aberto, que outro nome não serviria para qualificar 

semelhante triunfo senão ―originalidade‖ (cf. BLOOM, 2001, p. 147).  

Tema recorrente nos estudos montaignianos é a posteridade espiritual do autor dos 

Essais. Uma leitura atenta dos Pensées, por exemplo, escritos por Blaise Pascal no 

século XVII, mostra o quanto os Pensamentos devem à meditação que fez seu autor 

sobre os Ensaios de Montaigne, obra do século precedente (COUTINHO, 1959, p. 81). 

Entre os ensaístas e escritores das mais diversas tendências, cuja dívida com os Ensaios 

e seu autor é conhecida, Coutinho (1959, p. 80) cita Francis Bacon, Daniel Defoe, 

Voltaire, André Gide, entre vários outros. Houve quem classificasse Montaigne entre os 

poetas da filosofia – foi o caso de Montesquieu. Stendhal consultou os Ensaios para 

escrever o tratado Do Amor, Shakespeare os consultou para escrever uma passagem de 

A Tempestade. Pierre Jean de Béranger lastimou, de forma humorística: ―Quantas ideias 

me roubou esse homem!‖ (citado por MONTAIGNE: vida e obra. In: MONTAIGNE, 

1987, p. XX). Emerson, americano que encontrou no escritor francês um mestre de vida, 

é também autor de uma frase célebre sobre os Ensaios: ―Cortem essas palavras, que elas 

sangrarão; são vasculares e vivas.‖ (citado por BLOOM, 2001, p. 147).  

Esse breve passeio pela presença de Montaigne nas letras de literaturas tão 

distintas não se configura gratuito; ao contrário, objetiva justificar, de certa forma, a 

empreitada realizada neste trabalho. A relação apresentada no parágrafo anterior 

mostrar-se-ia ainda mais incompleta – outros nomes poderiam facilmente entrar nela – 

se um nome fosse omitido: Machado de Assis. Objetiva este trabalho comprovar como, 

além de pertencer a uma tradição que Gai (1997) postula ―cética‖, tradição que ajuda a 

compreender o espírito ―clássico‖ machadiano (cf. COUTINHO, 1959), a presença de 

Montaigne em Machado está inevitavelmente vinculada à criação literária do autor 

brasileiro. Para tanto, ao lado dos Ensaios, figurarão as crônicas machadianas da série 

―Bons dias!‖, publicadas de 1888 a 1889 no periódico fluminense Gazeta de Notícias.  

A metodologia empreendida para esta investigação passou pela leitura das obras e 

a delimitação de um corpus condizente com as dimensões de um trabalho desta natureza 

– dos Ensaios, utilizou-se o texto ―De como o que beneficia um prejudica outro‖ (cap. 

XXII, livro 1); de ―Bons dias!‖, as crônicas de 19 e de 30 de março de 1889. Pareceu 

significativo ao estudo comparativo dos dois autores uma aproximação entre os gêneros 

desenvolvidos por eles nos trabalhos aqui discutidos: o ensaio e a crônica. Foram 
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utilizados, então, os estudos de Brasil (1979) e Coutinho (1999, v. 6), autor de um texto 

fundamental quanto ao assunto: ―Ensaio e crônica‖, capítulo 57 d‘A literatura no Brasil.  

A seguir, serão resumidamente apresentadas características das duas obras 

estudadas – não mais que o suficiente para que o leitor menos familiarizado possa 

acompanhar com algum conforto a análise posterior da criação literária em ―Bons dias!‖ 

pelo viés montaigniano. Algumas vozes críticas serão evocadas, sempre que 

convenientes. Só então virá a discussão, nem sempre fácil, sobre a formação ―clássica‖ 

machadiana – aqui entendida no sentido de uma formação baseada nos clássicos, como 

Shakespeare, Cervantes, Montaigne, etc. (cf. COUTINHO, 1959, p. 65 e OLIVA, 2008, 

p. 4) –, porque, se talvez seja bem aceito entre críticos e estudiosos de Machado que 

―sua obra do período definitivo se distingue como clássica, não somente pela 

preocupação da análise psicológica, senão também pela intenção racional de 

compreender o mundo; pelo gosto do universal e do permanente‖ (COUTINHO, 1959, 

p. 65), não há o mínimo consenso sobre a análise que faz Afrânio Coutinho do aspecto 

do pessimismo na obra machadiana, um dos principais temas d‘A filosofia de Machado 

de Assis. Entre os autores que discordam relativamente da posição assumida por 

Coutinho estão Gai (1997), Holanda (2005) e Oliva (2008). Contudo, a indicação de 

Coutinho de que Machado fora um clássico na sua maturidade, para Oliva ―o que o 

crítico apontou de melhor em sua reflexão‖ (OLIVA, 2008, p. 4), já seria suficiente para 

justificar qualquer incursão pelas letras do Bruxo ancorada na perspectiva clássica.  

Em virtude das limitações deste trabalho, não é sua preocupação o estudo 

comparativo nos termos de ―fonte‖ e ―influência‖, ―poética do conflito‖, etc., ainda que 

um ou outro termo porventura apareça. Além de esse instrumental teórico poder ser 

mais bem desenvolvido num estudo posterior, poderia tomar o espaço das discussões 

que por ora interessam. O estudo comparativo dar-se-á, então, em termos de diálogos, 

aproximações e do que Coutinho trata como ―estudo das técnicas da arte literária através 

da observação dos modelos‖ (COUTINHO, 1999, v. 4, p. 342).  

A obra que Bloom dispõe juntamente com a Bíblia e Shakespeare é dividida em 

três volumes. Os dois primeiros são publicados em Paris, em 1580; oito anos depois, sai 

o terceiro. Até morrer, em 1592, seu autor não para de reescrevê-los, acertando detalhes 

de estilo. Mutabilidade na escrita, mutabilidade também na leitura: ―nenhum outro livro 

é tanto um processo em andamento‖, afirma Bloom. Também confessa o crítico: ―Não 
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consigo familiarizar-me com ele, embora o releia constantemente, porque é um milagre 

de mutabilidade.‖ (BLOOM, 2001, p. 147).  

Logo na introdução dos Ensaios, Montaigne adverte que sua composição é feita 

como uma colcha de retalhos: talvez a obra não interesse ao leitor, pois colocou nela 

coisas pessoais (cf. MONTAIGNE, 1987, p. 7), de forma que, conforme verificará a 

crítica, ―o livro é o homem é o livro‖ (BLOOM, 2001, p. 147). Nada parece escapar à 

visão de Montaigne, mas ele não julga qualquer objeto: a ponderação é sua marca, os 

dois lados são observados, confrontados com contraexemplos em tom de conversa (cf. 

FREITAS, 2009, p. 31). Quanto à composição, os dois primeiros volumes constituem-se 

de breves ensaios, com exceção do capítulo XII (v. 2), o mais desenvolvido. Há também 

nesses volumes um número maior de citações de autores antigos (GAI, 1997, p. 32).  

Montaigne faz de sua vida o objeto específico dos Ensaios, estuda-se a si mesmo. 

Revela seus sentimentos e idiossincrasias numa criação difícil de ser classificada, pois, 

enquanto os filósofos sentem pela falta de sistematização e certeza, os críticos literários 

encontram uma orientação demasiado filosófica (GAI, 1997, passim). Entretanto, além 

de ser considerado o criador do gênero ensaio no Ocidente, gênero caracterizado pela 

―reflexão e beleza estilística‖ (BRASIL, 1979, p. 72), Montaigne fez uso de outros 

procedimentos considerados literários nos Ensaios, como a citação, a livre associação 

de ideias, a narração de casos ou episódios e análise psicológica (GAI, 1997, p. 37).  

Três séculos após a publicação dos Ensaios, a Gazeta de Notícias, no Rio de 

Janeiro, iniciava a publicação de uma nova série de crônicas – ―Bons dias!‖, de 

Machado de Assis. Trata-se, segundo Betella, de ―uma das realizações incomparáveis 

no âmbito da crônica brasileira‖ (BETELLA, 2007, p. 188). É pertinente já fazer uma 

comparação com Montaigne: enquanto o francês notabilizou-se por, não obstante o 

antecedente de gregos e romanos, ser o ―criador‖ do gênero literário ensaio, o escritor 

brasileiro teve um papel significativo para a concepção que hoje temos, em nossa 

literatura, de crônica. Tanto é, que Gustavo Corção, em um texto sempre lembrado 

pelos estudiosos de Machado – ―Machado de Assis cronista‖ – propõe a divisão do 

gênero crônica em duas espécies: de um lado, as que se submetem aos fatos, que 

pretendem fornecer material à ―peneira dos historiadores‖; do outro, as crônicas que se 

servem dos fatos para superá-los, ou que usam os fatos como pretextos para divagações 
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que escapam à ―ordem dos tempos‖. A esta última espécie pertencem as crônicas 

machadianas (CORÇÃO. In: ASSIS, 1973, p. 328).  

Betella ressalta que, nessas crônicas, encontra-se a ―tão apreciada e apregoada‖ 

modernidade do texto machadiano, em particular dos seus romances (BETELLA, 2007, 

p. 188). Prova disso é a própria heterogeneidade narrativa de ―Bons dias!‖, que conjuga 

elementos tradicionais da narrativa (narrador, tempo, espaço, etc.) com inovações que 

dificultam inclusive a análise da crônica por parte da crítica. O cronista se apresenta, já 

na primeira crônica, a de 5 de abril de 1888, como um ex-relojoeiro descrente do ofício, 

pois ―tão certo pode ser o meu relógio, como o do meu barbeiro‖ (ASSIS, 2008, p. 80). 

Na composição de ―Bons dias!‖, serão relevantes pontos já destacados sobre os Ensaios, 

como o forte uso de citações – Betella classifica como ―estrutural‖ o procedimento, 

também usado nos romances, da referência a ―inúmeras fontes literárias e históricas‖ 

(BETELLA, 2007, p. 188) –, a livre associação de ideias – aspecto já notado por 

Corção, que comenta, referindo-se a Machado: ―ninguém mais é bastante sábio para 

começar sua crônica pelas rosas e borboletas e emendá-las, com a lógica suprema do 

delírio, numa intimidação da intendência municipal‖ (CORÇÃO. In: ASSIS, 1973, p. 

325) – e a recorrência a narrações de episódios, as ―narrativas menores‖ ou ―enredos 

encaixantes‖ a que se refere Oliva (2008, p. 12).  

N‘A filosofia de Machado de Assis, Coutinho defende que nada há mais 

importante para a compreensão de uma obra literária que a investigação das fontes de 

seu autor. A literatura comparada permite, dessa forma, identificar o quão foi 

influenciada nossa literatura pelas estrangeiras, principalmente a francesa (COUTINHO, 

1959, p. 14). Não é difícil perceber, portanto, que Coutinho utiliza os conceitos de 

―fonte‖ e ―influência‖, embora, no caso específico da relação entre Montaigne e 

Machado, admita que se trata de ―influência verdadeira‖ e, consequentemente, mais um 

―encontro‖ do que uma ―filiação‖ (COUTINHO, 1959, p. 17).  

De qualquer forma, sabe-se que Machado leu Montaigne. Na classificação que faz 

Coutinho dos autores que mais sugestionaram o autor de Dom Casmurro, Montaigne 

aparece em dois grupos: no que influenciou Machado quanto à concepção e técnica 

literária e de estilo e no que o influenciou em relação à filosofia ou concepção do 

mundo e do homem (COUTINHO, 1959, p. 18). A presença de Montaigne nesse último 

grupo comprova-se pela constatação de que Machado, em sua fase definitiva, revelou-se 
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um ―clássico‖ – pela sua educação intelectual e também pela índole pacífica, o 

temperamento, etc. (COUTINHO, 1959, p. 66). A leitura dos clássicos, uma das bases 

da educação intelectual de Machado, é ponto que não pode ser ignorado no estudo de 

sua literatura, pois, como já ressaltou Calvino, mesmo quando não dão o enredo para as 

investidas literárias, os clássicos fornecem os modelos, as escalas de valores, os 

paradigmas de beleza, etc. (CALVINO, 1993, p. 10).  

A discordância relativa com que muitos estudiosos leem A filosofia de Machado 

de Assis justifica-se pela forma demasiado determinista com que Coutinho encara o 

pessimismo em Machado. Segundo ele, o escritor ―tinha uma visão do mundo 

ensombreada pelo pessimismo. Só enxergava o lado mau da natureza humana‖ 

(COUTINHO, 1959, p. 26), respaldado pela filosofia de Pascal, Montaigne e 

Schopenhauer. Vozes dissonantes são as de Gai – que reconhece o pessimismo como 

apenas uma das faces de Machado, não correspondendo ao escritor inteiro (GAI, 1997, 

p. 134) – e a de Holanda, voz questionadora: ―até onde é lícito admitir que ele 

[Machado] só enxergou maldade no mundo?‖ (HOLANDA, 2005, p. 311). 

A definição de pessimismo como ―a disposição de espírito a ver somente o lado 

mau das coisas‖, proposta por Coutinho (1959, p. 26), é contrariada pela própria ficção 

machadiana. Na crônica de ―Bons dias!‖ de 19 de março de 1889, o cronista recebe a 

notícia de que falecera em Portugal um nobre, conde da Praia da Vitória e visconde de 

Bruges, cuja missa foi mandada rezar por ―um seu amigo – nada mais que amigo 

gratíssimo à memória do finado. Nenhum nome, nada, um amigo‖ (ASSIS, 2008, p. 

253). O ―singular anônimo‖, que não usa a morte do ilustre amigo para ―superar os 

contemporâneos‖ ou ganhar um ―naco de glória‖, é elogiado com sinceridade pelo 

cronista, ―pintor‖ do homem todo, não apenas do seu ―lado mau‖, como quer Coutinho.  

A presença de Montaigne em ―Bons dias!‖ pode ser notada pelo próprio gênero 

em que Machado desenvolve seu trabalho. Ensaio e crônica pertencem a um grupo em 

comum, o de gêneros literários ―em que os autores usam um método direto de se dirigir 

ao leitor‖, sem os artifícios intermediários da epopeia ou do gênero lírico, por exemplo 

(COUTINHO, 1999, v. 6, p. 117). Quanto ao ensaio, Coutinho lembra que se deve a 

Montaigne a iniciação do gênero modernamente, com o sentido etimológico de 

―tentativa‖, ―experiência‖. No ensaio, é o ―estilo que marcha a passo com o pensamento 

e o traduz‖, por meio de um discurso sem forma fixa. Pode ser de tipos diferentes: o 
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informal, em que os ensaístas se sentam e observam o espetáculo da vida e do mundo, e 

o de julgamento, em que se oferecem conclusões sobre os assuntos – portanto, trata-se, 

nesse caso, do oposto ao sentido etimológico, que previa apenas a flexibilidade, a 

liberdade na exposição (COUTINHO, 1999, v. 6, p. 118-119).  

A prática brasileira vem restringindo o uso do termo ensaio ao segundo tipo, 

fazendo-o sinônimo de estudo. O sentido original de ―ensaio‖ (tentativa, sem método 

nem conclusão), gênero inaugurado no Ocidente por Montaigne, veio a se tornar no 

Brasil a crônica (COUTINHO, 1999, v. 6, p. 120). Por conseguinte, ainda que recebam 

denominações diferentes, os gêneros em que escreveram Montaigne e Machado 

relacionam-se intimamente. ―Se compararmos as características dos dois tipos, veremos 

que as da ‗crônica‘ brasileira são as mesmas que os ingleses atribuem ao personal ou 

familiar essay‖ (COUTINHO, 1999, v. 6, p. 122). Em ―Bons dias!‖, assim como nos 

Ensaios, prevalece um eu que utiliza de sua própria cultura e fontes para mostrar sua 

agudeza e estilo na contemplação de si mesmo e dos homens, fazendo uso da linguagem 

leve e livre, comum tanto ao ensaio do tipo informal, quanto à crônica na acepção 

originária do jornalismo do século XIX (cf. COUTINHO, 1999, v. 6, p. 121).  

De várias formas poderá ser sentida a presença de Montaigne em ―Bons dias!‖. Na 

crônica de 30 de março de 1889, por exemplo, pode ser detectada uma interessante 

confluência temática e de tom com o ensaio montaigniano ―De como o que beneficia 

um prejudica outro‖, transcrito (um fragmento) a seguir: 

 

Dêmade, de Atenas, condenou um homem de sua cidade que comerciava 

com coisas necessárias aos enterros, acusando-o de tirar disso lucro 

excessivo, somente auferível da morte de muitas pessoas. Tal julgamento 

não me parece muito equitativo, pois não há benefício próprio que não 

resulte de algum prejuízo alheio e, de acordo com aquele ponto de vista, 

qualquer ganho fora condenável. (MONTAIGNE, 1987, p. 56) 

 

Exposta a ideia, Montaigne exemplifica com outros casos em que estão presentes 

o benefício de um e o prejuízo do outro: o mercador e a mocidade – aquele só faz bons 

negócios porque esta ama o prazer –, o arquiteto e o dono da casa que está em ruínas, o 

médico e os amigos – tão propensos às moléstias. Essa reflexão não poderia deixar de 

estar presente nas crônicas de ―Bons dias!‖, porquanto também o cronista deseja 

entender o homem. Na crônica de 30 de março de 1889, serão encontrados elementos 
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tão dispares quanto uma epidemia entre galináceos – ―As galinhas cresceram de preço, 

com a epidemia, chegando a cinco e creio que sete mil-réis‖ – e um casebre em chamas: 

 

De relance, faz lembrar o caso daquele sujeito contado pelo nosso João (veja 

Almanaque do velhinho, ano 5°, 1843) que, dando com um casebre a arder, e 

uma velha sentada e chorando, perguntou a esta: 

 

— Boa velha, esta casinha é sua? 

 

— Senhor, sim, é o triste buraco em que morava; não tenho mais nada, perdi 

tudo. 

 

— Bem; deixa-me acender ali o meu cigarro? 

 

E o homem acendeu o cigarro na calamidade particular. Mas os dois casos 

são diferentes; no de Santos rege a lei econômica, e contra esta não há 

quebrar a cabeça. Diremos, por facécia, que é acender dois ou três charutos 

na calamidade pública; mas em alguma parte se hão de acender os charutos. 

(ASSIS, 2008, p. 261) 

 

Utilizando-se de uma facilidade admirável de passear por várias áreas – da 

economia à ficção dos almanaques –, fazendo uso da ―graça dançarina‖ de que fala 

Corção (In: ASSIS, 1973, p. 325), o cronista aproxima duas situações que explicitam o 

quanto o benefício de um – o lucro econômico ou a simples possibilidade de acender 

um charuto – está relacionado ao prejuízo do outro – quer pagando mais caro, quer 

assistindo à devastação da própria residência pelo fogo. Contempla a conduta humana, 

corroborando o pensamento montaigniano de que ―quem se analise a si mesmo verá no 

fundo do coração que a maioria de seus desejos só nascem e se alimentam em 

detrimento de outrem.‖ (MONTAIGNE, 1987, p. 56). Assim, antes de ―atirar a pedra‖ 

ao impassível sujeito do enredo encaixante, o cronista parece convidar a uma 

autorreflexão e à percepção de que ―em alguma parte se hão de acender os charutos‖ 

(ASSIS, 2008, p. 261).  

Tão importante quanto essa comunhão de ideias, entretanto, é a constatação de 

que o estudo do processo da criação literária em Montaigne foi decisivo para que 

Machado lhe absorvesse a doutrina, formando ―uma concepção do fenômeno e da 

prática literária para seu próprio uso‖ (COUTINHO, 1999, v. 4, p. 340). Baseando sua 

criação na observação de Montaigne como um modelo para suas crônicas, Machado, 

ainda que possa discordar de alguma das reflexões montaignianas, saberá dar muito da 

forma dos Ensaios – especialmente dos dois primeiros volumes – às crônicas: serão 
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breves, mas não faltarão as ―narrativas menores‖ e os voos entre assuntos os mais 

diversos, compondo ―aquela salada, a que se referia Montaigne‖, sem dispensar os 

―melhores molhos da língua‖ (CORÇÃO. In: ASSIS, 1973, p. 325). 

Carta de Machado ao amigo Joaquim Nabuco, datada de 19 de agosto de 1906, 

comprova a defesa empreendida neste trabalho do valor dos textos de orientação 

filosófica para a criação literária machadiana. Após citar algumas de suas leituras 

essenciais, Pascal e o Eclesiastes, afirma o autor de ―Bons dias!‖: ―Se alguma vez me 

sucede discordar do que leio, sempre agradeço a maneira por que acho expresso o 

desacordo.‖ (ASSIS, 1973, p. 939). Encontra-se aí o depoimento do próprio escritor 

quanto ao valor desses textos não apenas pelo que eles podem oferecer ao pensamento 

humano, mas pela beleza estilística e pela forma de que deles se serviu para seu 

processo criativo. 

Este estudo procurou recortar a relação entre Montaigne e Machado, lendo, do 

último, algumas de suas crônicas de ―Bons dias!‖. Gai dá a dimensão exata dessa 

relação quanto diz que a principal característica machadiana, ―a sua nota particular, que 

consiste na sondagem dos caracteres, da alma humana, e a consequente denúncia das 

aparências‖ constitui também objeto dos Ensaios (GAI, 1997, p. 151). Logo, é 

necessário que o estudo da presença de Montaigne em Machado se estenda a outros 

trabalhos do Mestre brasileiro, em especial às crônicas, textos que vêm exigindo uma 

atenção maior por parte da investigação científica.  

Da lição que deixa Coutinho n‘A filosofia de Machado de Assis, embora deva ser 

questionada a forma como ele vê o pessimismo em Machado, faz-se mister ressaltar o 

espírito clássico machadiano, por ele apontado. Um espírito que se formou na leitura e 

observação de Shakespeare, Montaigne, entre outros, e neles baseou, além de seu 

pensamento e atitude espiritual, muito de seu processo de criação literária.  
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ABSTRACT 

The essay aims to objectively address the environment concept within current’s 

environmental conservation discourse. We delimitate the ontological concept of environment 

based on the phenomenological evidence provided by the German philosopher Martin 

Heidegger. We intend to indicate that the usual understanding of the environment concept is 

derived from a more radical experience, which points to the between this surrounding world 

and human existence. We sought, therefore, to discuss the environmental issue and its 

fundamental concepts according to Heidegger's existential phenomenology. The bases for this 

reflection are established in Being and Time (and in comments of the secondary literature). In 

this book, Heidegger explains the concept of environment (Umwelt) and its interface with the 

concepts of world and space. In the same work, the philosopher also calls into question the 

Environment notion, criticizing the approach of the positive sciences to it. We It can be 

sustained, with Heidegger, that many of the conveyed understandings within the 

environmental issue are still treated in a derivative way, which approximates Environment 

notion to the romantic (particularly with Schelling), and, in that case, naive significance of 

nature. This paper intends to clarify this concept, freeing it from its ambiguous use, and also 

to offer notes so that his issue can be revisited with benefits to the environment epistemology 

issues. This task Justifies itself as an understanding exercise, developed through a brief 

contextualization of the current terms of the so-called environmental issue, as the idea of 

“sustainable exploration” will be critically commented. We intend to point out that even the 

new environmental conservation proposals, operate in an anthropocentric record, In so far as 

they understand the relationship between humans and the environment from the subject-object 

dichotomy, present in the Cartesian philosophy and science. Next, we introduce the 

requirement of a definition of what is to be the environment, in Heidegger's thinking, 

contrasting these ideas to aspects of the philosophy of nature of F.W.J. Schelling. The text 

will also outline the discussion about an ethic and conservative posture concerning the 

environment and its bonds with the dwell, inhabit and responsibility notions.  

 

KEY WORDS: Heidegger, environment, nature, environmental conservation, environmental 

philosophy 

 

 

1. Introduction 

The issue of our work depends on an introduction of the terms of the so-called 

environmental issue. This essential theme covers the agenda of scientists, thinkers, activists, 

environmentalists and politicians of all nations. This is due to observation of the degradation 

of the environment we live in, a problem brought about by civilization model that relies on 

consumer relations in the kernel of an economic system governed by capital. This degradation 

is exacerbated by the action of the technology which, as an apparatus available to the 

aaforementioned socio-economic model, is able to optimize the methods of exploration, 

production and consumption, besides promoting the satisfaction of the growing needs 
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engendered within this model, also responding for the its maintenance. In this manner, 

empowered by an increased the technical capacity to intervene in the environment, extracting 

its resources, man does more than use them for its livelihood. Man appropriates them, 

accumulating them in a reserve fund that can be manipulated in accordance to the interest in 

exploring and storing energy resources, obtain profit, acquire power, or even in the production 

of the superfluous. 

The intensive exploitation of environmental resources soon reveals irreparable harm that 

in the medium run could jeopardize the survival of man. Even tough examples of these data 

are widely shown off on the media, it would not be much to remember some here too: the 

progressive exhaustion of nonrenewable resources such as oil, and deforestation, with the 

consequent creation of desert spaces, climate and habitat modification and depletion of water 

resources. This concentration of resources generates disorders not only in terms of “nature”. 

Tensions and conflicts eventually establish themselves in social relations. Disordered 

demographic and urban growth, excessive waste production, unemployment, poverty, famine 

and urban violence are just some of the possible symptoms. (Castro, 2001) 

Under the impact of the Second World War, it has been observed, mainly during the 

1960s, greater attention paid to these problems, thus appearing various proposals and 

initiatives in an attempt to reverse this situation. In many of these, there was no longer the 

weakness characteristic of earlier approaches to understand the environment and nature in 

their bucolic sense but the proposal for a "rational exploitation". This would be aimed at 

effective actions to reduce the accelerated rate of destruction of still preserved natural 

resources and to find ways to reconcile environmental conservation with human needs, 

including the quality of life. Thus, one could minimize the depletion of resources, using them 

sparingly, reducing the pace of environmental damage, in order to allow time for nature to act 

recovering from the damage suffered (Assis, 2001). This way, man’s survival on Earth would 

be assured. These assumptions about eco-efficiency underpin some of the key proposals of 

sustainable development into circulation. 

It is not necessary to proceed much further into this introduction to notice the 

inconsistencies of these ideas concerning the environment, as, already in the declaration of 

their intentions, the preservation discourse (which became the flag to various environmental 

movements) ends up reproducing the logic of consumption when one prescribes: a) moderate 

use of environmental resources, so we can consume longer; b) systematic use of resources so 

that everyone can continue to produce and consume in a greater or smaller degree; c) limiting 

the exploitation of the environment in order to aggress less and less often, so that it has time to 

recover before being re-explored; finally, d) a new mode of consumption to ensure, through 

the preservation of the intake, the continued consumption. (Assis, 2001) This is sufficient to 

characterize the speech of conservation as something that is much closer to a control of 

administrative resources and, therefore, an economy approach, than an ethical stance towards 

the environment and the development that we achieve from it. This structure that dictates 

rational exploitation, given the notion of conservation, could be compared to the appeasement 

policy of the English Chancellor Arthur N. Chamberlain, in the circumstances of the invasion 

of Poland by Hitler, portrayed in an old cartoon. In the cartoon, the Nazi dictator tries to break 

the door that separates him from his goal, while Chamberlain Just cordially asks" – Mr. could 

you not find a workaround to break the door without breaking the lock?" (Belmonte apud 

Aquino, 1996, 68). Similarly, conservation, in the foregoing terms, would not Be just a 

sustainable degradation, or parodying the aforementioned charge, something close to a 

“Could you rape the environment nicely?" 
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Convinced that this way of behaving towards the problem is due to a misunderstanding 

of the phenomenon that the environment is, let us begin to environmental issues ambiguous 

points. 

 

 

2. Environmental issues and their ambiguous philosophical assumptions  

The problems of environmental degradation and the crisis that they introduce can be 

approached from different directions. For this, we see public policy thinking new strategies to 

meet the challenges of this framework, science (the same one that develops ways to exploit) 

mobilized in some of its different sectors to develop new tools through technology, in order to 

increase the human capacity to solve immediate problems and others on the medium and long 

terms. However, while efforts add together in favor of this combination, they still seem, for 

the most part, unclear about their real goals and strategies (Brennan, 2001). An overview of 

the extensive literature on the subject, indicates that by getting rid of the many repetitions and 

mannerisms, one faces a much reduced theoretical field (a phenomenon perhaps explained by 

the relative novelty of the problem), having still some misconceptions and ambiguities. We 

call ambiguity the situation in which everything seems to have been understood, authentically 

captured and discussed, when in fact it was not, or the situation which doesn’t seem to have 

been understood, when In fact it was. (Heidegger, 1996) Thus, the redundant expression 

"environment" is a good point to think one of the main ambiguities concerning the task of 

environmental conservation, not only because, there is much talk about it but little to say, 

taking it to be obvious, when in fact it is not, but because it refers to fundamental structures 

involved in environmental issues. Thus, we might ask: what is environment? or, what we 

mean when we say an environment? 

We said above that the term environment
1
 is redundant, because in its Constitution (as 

originally coined by the French biologist Geoffroy St.-Hilaire in their Progressive Studies of a 

naturalist, 1835), the word itself brings together two terms that could be taken by synonyms, 

mean and ambience. Some explanations arise for this redundancy: It is commonly attributed 

to the term mean, a complex relationship between the natural world and living being, 

influencing its life and behavior. With the same meaning, the environment emphasizes the 

physical and biological conditions of the natural world and living beings and, in particular in 

its relations to man. (Birnbacher, 1997) Under both definitions, a key assumption is 

expressed, the separation between a presumed natural world and man. Thus, we have an entity 

called nature on one side (composed of the ordered sum of all other natural entities) and the 

man on the other side, as essentially distinct things. When pointed out that separation, we aim 

the perspective in which man understands and relates with the environment. The perspective 

is the subject-object duality, as found in Cartesian philosophy and science. 

To the French philosopher Rene Descartes (2003), man is a thinking thing (res cogitans) 

different from other things only extensive (res extension), physical. By thinking, man would 

rule over natural things and make practical use of them in favor of life. However, this use is 

based on a reification of the natural world, consisting of utilitarian deals, which disregard any 

common thread of this subject with all other entities that are now the objects of their 

occupation. This dichotomy would support the appropriation of nature as a set of objects 

available as means to ends. 

Thus, 

                                                 
1
 This observation is due specifically to the Portuguese word for environment: "meio-ambiente”. In this word we have the 

idea of environment doubly registered.  Primarily as a means, then as ambience. Peculiarity that is lost in English and French 

on whose term comes from another language record. 
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[t]he earth now revels itself as a coal mining district, the soil as a mineral deposit. 

The field that the peasant formerly cultivated and set in order appears differently 

than it did when to set in order still meant to take care of and to maintain. The 

work of the peasant does not challenge the soil of the field. In the sowing of the 

grain it places the seed in the keeping of the forces of growth and watches over its 

increase. But meanwhile even the cultivation of the fields has come under the grip 

of another kind of settings-in-order, which sets upon nature. (Heidegger, 1977, 

14-15) 

 

That way, trees are used as raw material or fuel, the wind as energy to move mill, the 

river streams used as the hydroelectric turbines driving force, sunlight turned into electricity 

by solar cells, etc. Uses, which would be characterized by the Descartes’ philosophy project, 

as ways of elevating the status of the subjects to masters and possessors of nature (Descartes, 

2003). This project, that was in his view radicalized by the historical influence of two 

industrial revolutions, inserts us into the previously addressed of consumerism realm, further 

hindering any evidence of a community between man and its environment. So, considering 

the total dissociation between man and environment (i.e., between subject and its object) it 

would be possible to spoil it without any drama.  

 

 

3. On an ontological determination of the environment 

It is possible to enunciate now, based on the foregoing statements, that a particular way 

of understanding the environment would be responsible for its degrading action. We observed 

that a disregard of the environment as a game space creates the man’s ignorance that it is 

constitutive of its existence. It is evident the urgency for a clarification of the concept of 

environment due to an anthropocentric manner with which the environmental issues are 

addressed, outlining which 'place' man would occupy in this universe. These requirements are 

formally proposed in Being and Time in which the German philosopher Martin Heidegger 

from the analysis of man's existential condition of being-in-the-world says: 

 

The saying used so often today “Human being have their environment” does not 

say anything ontologically as long as this “having” is undetermined. In its very 

possibility this “having” has its foundations in the essential constitution of being-

in. As a being essentially existing in this way, being-there can explicitly discover 

beings which it encounters in the environment, can know about them, can avail 

itself of them, can have “world”. The ontically trivial talk about “having an 

environment” is ontologically a problem. To solve it requires nothing less than 

defining the being of being-there beforehand in an ontologically adequate way. If 

in biology use has been made of this constitution of being-especially since K.E. 

von Baer – one must not conclude that its philosophical use implies “biologism.” 

For as a positive science, biology, too, can never find and determine this structure, 

it must presuppose it and continually make use of it. This structure, itself, 

however, can be explicated philosophically as the a priori condition for the 

thematic objects of biology only if it is understood beforehand as a structure of 

being-there. Only in terms of an orientation towards the ontological structure thus 

understood, can “life” as a constitution of being be defined a priori in a privative 

way. (Heidegger, 1996, 54)  
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With this passage the author tries to accentuate the need for a definition of the way in 

which man is in his environment, since this man on his way of being "has" an environment 

and, finally, what kind of relationship is at stake in this 'have'. (Foltz, 1995) 

To Heidegger man is more than the experience of a subject substantially established in a 

dichotomy and antagonism to the natural world. In his lifetime, a man would always-be-there, 

open to the possibilities of a space of relations and of being released in being-busy ways that 

would provide him conditions for its realization. Thus, man would not be first subject to only 

then get acquainted with other entities, but rather, he would be a being who, in his 

environment, takes place there. By reason of terminological affinity with the commented 

author, we will adopt a term that we intend to think in an analogous manner to the concept 

environment (Umwelt), namely: the world (Welt). 

When we have a world, for the being-in-the-world, there isn't a relationship of 

ownership or any accessory condition, but an essential characteristic and, therefore, 

indispensable. So, according to Heidegger (1975), only as being-in-the-world is human 

experience possible. For only to exist in a world, this can be. Man, while one that has 

possibilities, existentially reveals itself as an “open”, i.e. as one that becomes since its 

opening (Entschlossenheit) in the world. This opening is not external to the being-there, either 

superimposed on it, but it reveals the possibilities of its being. Possibility in which the being-

there is founded (Heidegger, 1996). 

As stated in the citation, the being-in-the-world is being-in. However, this "in" should 

not be understood as the physical notion of "inside ...". For this type of interpretation, at best, 

characterizes the "relationship" found between two or more extensive bodies. Relationship 

that could be exemplified by the proposition "the water is inside the glass" or "the books are 

in the drawer." This relationship can be extended to its imaginable limits, but 

phenomenologically would not present us more than a relationship of container and contents. 

Hence, instead of referring to the bodies in that spatial-locative relationship, the "in" of being-

in-the-world is concerned with a form in which it always and already is, or, to speak with 

Heidegger (1996, 51): “(…) the “in” primordially means a spatial relation of this kind. “In” is 

derived from innan-, to live, habitare, to dwell. “An” means I am used to familiar with, I take 

care of something. It has the meaning of colo in the sense of habito and diligo.”  

The semantic involvement demonstrated here presents us the fundamental distinction 

between the alleged relationship of the other things in the world and of man in his existential 

context. All these figures: live, dwell, grow, build, reproduce richer meaning than the mere 

inwardness. Pointing to be in the world, but not like the fact of simply being given the intra-

physical, but in a building of residence relationships (Heidegger, 1978). 

In a brief note, we point out that, because of this orientation, even worn down words by 

academic jargon and the public hype may appear under new direction. Thus, the term 

"ecology" can be understood as knowledge of the relations with which man lives in his world, 

building it (once the 'echo' is derived from the Greek 'oikos': indicates address); the same 

way: 'habitat' or 'biosphere' rather than the mere space occupied by a living organism, can be 

thought as An indication of a way of being-in-world or being-in-the-environment. (Malpas, 

2006) 

Man as existing in the condition of being-in-the-world, branches out in various modes of 

being-in. Thus, in the world, this man was always there with something that relates to the 

world and that happens in the world. The world is constitutive of man, giving, this way, the 

existence of this entity. This brief characterization allows us to say that the world is not an 

objective thing and not a summation of other targeted things. It would also inappropriate to 

make use of the restricted, but very common, idea that world would be a whole field, 

representing only a limited physical space, within which man and its most diverse 
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manifestations would fit. Heidegger assures us that the world is neither an "ontic portrait" of 

being innerworldly, nor a mere interpretation of the phenomenon of those entities. To 

Heidegger (1996), the world is the character of the man himself, covering an entire cyclical 

significance and relationships, from which it takes its origin, fate and behavior. 

With this argument, we find the heideggerian interpretation for the sufficient 

delimitation of the way of being of the world (environment) in the face of the existential 

constitution of man. Clearly man as being-in-the-world, is a complex of relations and not 

something different from his world. Thus, being-in-the-world is his circumstance and 

relationships that he engenders in the world. Conceiving this way, it would overcome the 

understanding of the Cartesian subject as one other than the world and perhaps usher in a 

different way of acting in the environment. 

Still in the opening quotation, we witness Heidegger’s comment, according to which 

biology, as a positive science, could not find and determine this ontological structure of the 

being there’s world, but only presuppose it, using it. This statement applies not only to 

biology but also for all the positive sciences, because these, do not propose, in their projects, 

to know the inner causes of phenomena, but on the contrary, are concerned with discovering, 

thanks to the use and combination of reasoning and observation, the effective laws of The 

phenomena, their invariable relations of success and similarity. (Kahlmeyer-Mertens, 2007) 

Thus, these modes would be inappropriate to refer to the ontological determination of the 

concept of world as the environment and the ontological constitution of "life ". To Heidegger, 

the positive sciences, and even the traditional philosophy (with the residual influence of the 

Cartesian orientation), on his way to investigate the world, objectifies it in order to understand 

it as the set of objects or "natural-things" or nature as possessing physical properties subject to 

verification. Our author identifies in this stance a concern with the determination of the 

essential constitution of the environment, however: 

 

(…) even if he could explain the pure nature of being, through the fundamental 

affirmations of mathematical physics, this phenomenon ontology would never 

reach the 'world'. In itself, nature is a being who comes to meet in the world and 

that can be discovered, followed by different ways and degrees (Heidegger, 1993, 

95).  

 

To Heidegger, these attitudes toward research approach rather than the primary 

phenomenon in the world, a derivative representation of it, or approaches a being found in the 

world, the nature. According to the German thinker, the environment, while world, differs in 

an essential way from what is interpreted as nature, so this is just one entity among many 

others, subject to an appropriation by an objective person that, with this, has a dichotomous 

relationship. Nature as an entity is: 

 

Ontologically and categorically understood, nature is a boundary case of the being 

of possible innerwordly beings. Being-there can discover beings as nature only in 

a definite mode of its being-in-the-word. This kind of knowledge has the 

character of a certain “de-worlding” of the word. (…) But even the phenomenon 

“nature”, for instance in the sense of the Romantic concept of nature, is 

ontologically comprehensible only in terms of the concept of the world; that is, in 

terms of an analytic of being-there. (Heidegger, 1996, 61)  

 

Accordingly, confusing world with nature (environment) is to ignore the distinction that 

further clarifies this concept. Comprehension that would disregard the world as the 
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constitutive entanglement of man (in his ways, moods, intentions, motivations, goals, 

occupations, measures to be considered binding relations, referrals, meanings and visions of 

community with other beings-in-world) to its "de-worlding," conceiving it as another 'thing' 

capable of being objectively handled, used, consumed, exploited and degraded by someone 

who understands himself apart and therefore not engaged with this environment. Thus, to 

assert that the nature can only be grasped ontologically from the concept of the world as seen 

from the existential analysis of man is the same as to underscore it as a derivative mode of 

apprehending the world. Derived mode accessible through different ways. 

 

 

4. Environment and its romantic understanding of nature 

Among these ways, the concept of nature finds at the core of modern thought, marked 

by the dominant idea of the philosophy of subjectivity, another voice that would emphatically 

mark nature’s identity with man (unlike the way Heidegger would see the problem), 

surpassing the subject-object dichotomy. This is what we saw with the writings of the 

Philosophy of nature F.W. J. Schelling (ideas that we will deal with a synthetic overview, 

without strict pretensions; pointing to an appropriate unfolding on another occasion). 

Schelling (1907) establishes a "common-unity" of man with nature, in that it recognizes 

this as unconscious subjectivity in development. In this, through the progressive gain of 

determinations, the living nature would present itself at various stages, and whose ultimate 

goal would be the highest-conscious subjectivity, i.e. a free nature, self-determined, able to 

"see itself" as a man. In this development, driven by a productive force, the man-nature takes 

the position Of a prevailing ordering principle of nature, capable of seeing the world on the 

unity of nature itself, keeping the accidental distinction, to which nature is unconscious, while 

he, man is the very nature conscious of itself. These ideas, with emphasis on the experience of 

community between man and nature are illustrated by the following text: 

 

Like all things and elements of nature, while mere abstractions of the whole, 

dissolve in the total life (Allleben) so the nature - whose image is the Earth and 

stars, each of which carries in itself divinely all forms and kinds of being - and 

creations of all elements of the subject must become an ordinary life, higher than 

the life of each of them in particular. (Schelling, 1907, s/p.) 

 

These ideas of Schelling, according to Hartmann (1993), already in his time were 

regarded as intemperate in his intuition, being nearer to thoughts of a speculative theologian 

than a scientific investigator. The adoption of such perspective, for the specialist, would only 

be exceeded by the romantics, responsible for the rescue of the concept of a deity and 

Nature’s own intangibility. After the presentations that followed, which intended to 

accomplish the task of an ontological definition of the concept of environment, 

contextualizing their understanding of nature and unraveling their ambiguities, using the ideas 

of authors in philosophy, some questions may arise from the clash with the environmental 

problem: wouldn’t these ideas be theoretical reflections about a real problem which is 

essentially practical, depending more on effective actions than on one “metaphysical” speech? 

Would not all these ideas be integral parts of a doctrine much closer to poetry and, therefore, 

unrelated to any commitment to the environment? Would have this speech forgotten man's 

need to make use of environmental resources, essential to its survival? And yet, to what extent 

the philosophical approach would be most suitable to contribute to the issue of environment 

and its preservation? 
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There is no way of denying man's need to make use of environmental resources. Just as 

there is an undeniable urgency to develop a model of consumer society that seeks to make 

good use of these resources, preserving the environment, respecting its biodiversity, while 

simultaneously defending its economic growth. (Leff, 2006) To create new bases and 

programs for sustainable development, aiming at their regional suitability, sustainability of its 

products and emphasizing participatory and citizenship like ways to manage, are apparently 

more urgent tasks to deal with than the ones presented in this article. For 'environmentalists', 

its investing in these procedures, which is believed to protect the harmony of man in the 

environment, providing him with social inclusion as it becomes able to consume to ensure his 

survival and dignity. Finally, one might think that from these practices we would have one 

mode of operation that would respect the “ethical” boundaries with the environment, without 

incurring into a predatory posture. 

However, all these practices, products, calculations and plans for ensuring a good acting, 

would be surface phenomena without understanding that man is his environment. Well, just 

so we understand that a relationship degrading the environment is degrading himself and all 

the others that co-inhabit. In this co-inhabit resides the fundamental principle of ethics, not 

one that oscillates between the humanist discourse, speaking of equality and solidarity and 

mystical theology, referring to this one primitive sacredness or prescribing him mercy. The 

ethics involved here, has in the Greek notion of ethos, a live in ... a to be familiar with ... a 

stay in ... so the first step towards an ethical act, in this case is the clarification of the place 

that man has a house, a reminder of the kind of relations that we used to have in this 

environment, the recognition that we become familiar with it and, finally, be careful not to 

lose sight of this community when interacting in this space of achievement. These 

contributions would be proposed by a philosophical approach, if we understand as Novalis 

does: “The philosophy itself as a longing for the homeland-earth, an impulse to be everywhere 

at home" (Novalis apud Heidegger, 1995, 7). 

 

5. Conclusion 

The conclusion of this article needs to be given in a summary nature. We found that, 

usually, the environmental discourse refers to the environment and its preservation in an 

anthropocentric way. This means that it often given emphasis to the human dimension at the 

expense of the environment (only possible by ignoring the bond that ties together the 

existential being-there to the world). The environmental issue is not resolved by a reversal of 

the premise (i.e., to make a pendulum that would shift the emphasis to the detriment of the 

human environment). It is necessary to consider the concept of environment in its mode of 

being. Heidegger's phenomenology allows us to do this, it enables us to treat the environment 

not just as nature (in a materialist or idealist sense), for the philosopher, the environment is a 

surrounding world which determines or at least conditions the human existence. To restore 

such a tie is the first step for us to address issues of environmental preservation and 

conservation in a truly ethical way. This means that only understanding ourselves as beings-

in-the-world with other beings-in-the-world is an environmental discourse that can 

legitimately be established. These indications are, however, only notes, or even starting points 

for further reflection. 
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O Esmeraldo de Situ Orbis: uma sondagem sobre a literatura de descobrimentos e 

a produção manuscrita e impressa em Portugal no século XVI 
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1
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Resumo: Ao questionarmos o porquê de uma obra capital para a história da náutica 

portuguesa no século XVI como O Esmeraldo de Situ Orbis ter sido impressa apenas no 

final do século XIX, pretendemos analisar aspectos literários do Humanismo em 

Portugal referentes à escrita impressa e manuscrita. Discutiremos quais escritos eram 

veiculados preferencialmente manuscritos ou impressos, a que públicos atendiam e a 

quem interessava sua permanência em pergaminho ou a transposição tipográfica. 

Palavras chave: O Esmeraldo de Situ Orbis, manuscrito, imprensa, literatura, 

descobrimentos marítimos. 

 

The Esmeraldo de Situ Orbis, between the manuscript and printed matter. Aspects 

of the literature of Discovery in Portugal in the sixteenth century. 

Abstract: When questioning why a masterpiece in the history of Portuguese nautical in 

the sixteenth century as The Esmeraldo de Situ Orbis was printed only in the late 

nineteenth century, we intend to analyze literary aspects of Humanism in Portugal 

related to printed matter and manuscript writing. We will discuss which were preferably 

released if the written manuscripts or printed matter, what public was served by and 

who was interested in its permanence in parchment or typographical transposition. 

Key words: The Esmeraldo de Situ Orbis, manuscript, press, literature, maritime 

discoveries. 

 

A literatura dos Descobrimentos no fim do século XV e início do XVI 

Com todo o prestígio de que gozava Duarte Pacheco Pereira na corte do rei 

Manuel I em Portugal, e mesmo tendo escrito sob encomenda deste monarca e tendo a 

ele dedicado O Esmeraldo de Situ Orbis, o relato apenas ganhou uma versão impressa 

tardiamente. Temos conhecimento através das pesquisas de Joaquim Barradas de 
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Carvalho
2
 de que o manuscrito original pertenceu ao Marquês de Abrantes, mas se 

perdeu na dispersão de sua biblioteca. Dele se originaram os dois manuscritos 

atualmente conservados nas Bibliotecas de Évora e na Nacional de Lisboa, que foram 

utilizados na preparação das versões impressas de O Esmeraldo de Situ Orbis, sendo 

elas: a edição de Raphael Eduardo de Azevedo Basto, de 1892, a de Epiphânio da Silva 

Dias, de 1905, a da Academia Portuguesa de História, datada de 1954-1955 e, a mais 

recente delas, a edição crítica e comentada de Joaquim Barradas de Carvalho publicada 

em 1991. Sobre a circulação do manuscrito pela Europa, sabemos apenas que, de acordo 

com Jorge Couto (Couto, 1995), uma cópia do Esmeraldo foi enviada a Felipe II na 

Espanha. O recibo de pagamento pela entrega do manuscrito ao monarca espanhol 

encontra-se no Mosteiro do Escorial, mas o paradeiro do manuscrito é desconhecido. 

Visto que estudamos uma época em que a invenção de Gutenberg ganhava espaço 

entre os escritores que queriam difundir seus trabalhos e o público leitor buscava cada 

vez mais literatura sobre os lugares exóticos descobertos, é pertinente perguntarmos por 

que os escritos que Duarte Pacheco Pereira pretendia legar para a posteridade não 

chegaram aos prelos antes do século XIX.  

Carmem M. Radulet identificou que estudiosos portugueses dos descobrimentos 

tais como Hernâni Cidade, Joaquim Veríssimo Serrão e Luis de Matos, para citarmos os 

mais conhecidos, fizeram uso do termo literatura de viagem para se referirem a um 

grupo variado de escritos que incluíam desde roteiros, relatos, obras de cronistas e 

missionários até a correspondência enviada à Santa Sé, apenas pelo fato de se referirem 

à expansão ultramarina. De forma geral, tais autores definiram a literatura de viagem 

como gênero literário em que o autor faz apontamentos sobre lugares, visitados ou não 

por ele. Tal escritor podia tanto ser um cronista que nunca esteve nos lugares sobre os 

quais escreveu e não presenciou as aventuras que narrou, tendo somente coletado 

informações com aqueles que estiveram diretamente envolvidos na ação, como também 

poderia ser um marinheiro cujos escritos relatassem sua observação e ações nas quais se 

envolvera, caso de Duarte Pacheco Pereira, que escreveu O Esmeraldo de Situ Orbis 

como relato de suas expedições pela costa ocidental da África. O escritor da literatura 

de expansão poderia, ainda, ser alguém que deixou um diário de bordo ou escreveu uma 
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epopéia contando aventuras passadas em terras estrangeiras, se incluem neste grupo os 

relatos de países como De prima inuentione Guynee de Martin Behaim.  

 Não importa o gênero em que estivesse enquadrado o autor, sua obra é definida na 

historiografia como literatura de viagem quando atende aos requisitos já mencionados
3
. 

Tal conjunto literário é, portanto, visto entre parte dos historiadores como composto por 

um tema e não por um gênero. “O corpus tão heterogêneo, de textos tradicionalmente 

definidos como <literatura de viagens> encontra, para a época dos descobrimentos e 

da expansão, um fio unificador na temática e não em características de tipo estético” 

(Radulet, 1991, 25).  

Segundo Carlos Ascenso André (André, 1993) os portugueses não figuraram entre 

aqueles que mais divulgaram o resultado das viagens de descobrimento, tendo havido 

pouco interesse na publicação dos relatos de viajantes portugueses em Portugal no 

século XVI, auge das descobertas. Para ele, a pouca divulgação das descobertas na 

literatura portuguesa está relacionada à peculiaridade do humanismo português, tardio e 

precedido pelos próprios descobrimentos. Italianos, como Ramúsio e ingleses, como 

Richard Hackluyt, holandeses e alemães podem ser contados entre os recolhedores de 

relatos dos viajantes portugueses, que tanto interessavam à Europa. Estas coletâneas 

foram publicadas em diversos idiomas, atendendo à curiosidade do público: “O 

impresso obviamente ajudou a ampliar os horizontes daqueles que permaneceram em 

casa. Muitas narrativas em primeira mão de viagens fora da Europa foram publicadas 

no século XVI [...]” (Burke, 1998, 211). Os horizontes eram ampliados com a literatura, 

mas, não para todos. Banha de Andrade mencionou que as descobertas entraram na 

consciência da Europa à medida que as expedições retornavam das terras exóticas, mas 

as descobertas só se tornaram conhecidas para o grande público à medida que novos 

produtos chegavam ao comércio (Andrade, 1972). 

 Em uma citação de Luis de Matos, Pierre Chaunu destacou a curiosidade da 

Europa pelos novos mundos: “a enorme curiosidade do homem da Renascença para 

com a descoberta de novos mundos é um fato incontestável [...] houve uma verdadeira 

paixão pelos países de além-mar”. (Chaunu, 1978, 180) Mas, assim como Banha de 
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Andrade, Chaunu também colocou algumas ressalvas quanto à difusão dos 

descobrimentos, que realmente atraíram a atenção da Europa:  

[...] é preciso ser razoável. Inicialmente esta paixão foi relativamente tardia, 

pois data da confluência dos séculos XV e XVI, quando a dupla Colombo-

Gama estendeu a amplitude da realização. O que a erudição literária mostrou, 

sobretudo [...] foi o interesse do pequeno mundo dos humanistas: se assim se 

preferir, a descoberta no painel de comando da Europa Latina. (Chaunu, 

1978, 181).  

 

 

 Pierre Chaunu lembrou que a literatura de viagens interessava aos humanistas e 

não ao público letrado geral, como clérigos e nobres, e que os títulos relativos aos 

descobrimentos, levados para impressão, apareciam primeiro em latim: 

A literatura latina da descoberta não poderia ir muito além do círculo 

relativamente restrito dos meios humanistas. A literatura em língua vulgar 

apareceu a seguir, inicialmente sob forma de traduções. (Chaunu, 1978, 181). 

 

Os descobrimentos passaram a interessar ao grande público principalmente pelos 

benefícios trazidos em forma de novos produtos, pela notícia do exotismo que causava 

curiosidade, mais do que pelas implicações da nova realidade que despontava para ser 

pensada, devido à inserção de novos povos, terras e idiomas no universo conhecido 

pelos europeus. Os descobrimentos, de maneira geral foram preocupação secundária da 

maioria dos humanistas: “a „descoberta‟ no sentido mais lato, interessou apenas uma 

minoria. Ela continuava sendo preocupação secundária para a restrita elite da Europa 

humanista”. (Chaunu, 1978, 182) 

 

Outras dimensões da literatura em Portugal 

 Entre os gêneros literários preferidos pelos humanistas estavam a crônica e a literatura 

pedagógica, se incluindo nesta última os espelhos de príncipe. Um dos propósitos da 

literatura pedagógica era a “fixação pela escrita dos „saberes‟ adquiridos pelas 

gerações passadas” (França, 2006). O que se contava nos livros produzidos a partir dos 

escritores de Avis
4
 passou a ter manifesta a possibilidade de ordenar o que seria digno 

de memória e, portanto, de reordenar o mundo a partir da constituição de uma história 
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oficial do reino (França, 2006). Ao recontar nas crônicas os acontecimentos do reino 

enfatizava-se a concepção utilitária do fazer histórico, ou seja: 

A escrita do passado, além de servir para preservar e glorificar a memória, 

assumiu outras funções, como por exemplo, a de esclarecimento de dúvidas 

quanto a matérias jurídico-administrativas, a de reconhecimento e respeito 

pela memória dos antepassados, a de moralização ou fixação de modelos de 

conduta e, ainda, a de legitimação da condição dos nobres. (França, 2006) 

 

Para Susani França “a história dos livros, segundo D. João I, teve início quando os 

homens se aperceberam de que os saberes morriam com aqueles que os detinham e que, 

por isso, era preciso criar um instrumento para preservá-los.” (França, 2006, 49) 

Percebemos aqui que o rei escritor preocupava-se em ter os livros como auxiliares na 

conservação dos saberes e eram vistos pelo monarca como investidos por esta função 

memorialista. Investido desta mesma função Duarte Pacheco Pereira escreveu as 

seguintes palavras: 

Muito alto, poderoso príncipe e sereníssimo Senhor, não no/s/ poderemos 

escusar de cair em reprensão, se a notável fama dos excilentes barões e muito 

antigos antecessores, dina de perpétua lembrança, por esquecimento 

deixarmos passar que à nossa memória não seja reduzida, porque, sendo 

sabidos seus grandes feitos, tanto mais se acrescenta a glória de vosso nome, 

quanto em vossas esclarecidas obras Vossa Alteza os precede. (Pereira, 1992, 

529). 

 

Foi no século XV, entretanto, que a produção e difusão de livros floresceu em 

Portugal e pôde atender aos propósitos do aparelho estatal constituído, aquele foi, 

portanto, o: 

século que na história dos livros representou o desabrochar de um processo 

que culminaria , já na sua segunda metade, com a invenção e a propagação da 

imprensa. A escrita, se for levado em conta aquilo que os próprios escritores 

da época deixaram registrado, torna-se então um importante instrumento na 

apreensão e ordenação do mundo. (França, 2006, 49) 

 

Este marco na história da cultura escrita propiciado pela invenção da imprensa em 

Mogúncia facilitou a promoção da leitura e da escrita fora dos grupos tradicionalmente 

detentores deste saber sendo eles os clérigos e funcionários do Estado. 
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O advento da arte tipográfica, em meados do século XV, vem significar, a 

prazo, uma modificação radical na memória e na transmissão da cultura, ao 

fazer superar em definitivo o monopólio clerical da cultura escrita e ao 

modificar os objetos escritos, intensificando as trocas culturais, disseminando 

a produção intelectual em relação aos seus centros tradicionais, criando 

novos ofícios e novos públicos leitores, operando um processo de progressiva 

laicização da cultura. (Buescu, 2000, 31) 

 

Em Portugal, o processo de laicização da cultura também esteve atrelado às 

condições favoráveis trazidas pela imprensa: 

Fatores como a criação da universidade, o aumento do número de letrados, o 

fortalecimento do saber escrito, a ascensão de uma nobreza cultivada e em 

convívio íntimo com letrados nacionais e estrangeiros, o acesso menos 

dificultoso aos livros, a elevação do número de profissionais da escrita e 

ainda a contribuição da nobreza para ampliar a produção escrita colaboram de 

forma decisiva no processo de laicização dos saberes que, a partir do século 

XIV e com maior intensidade no século XV, teve lugar em Portugal. (França, 

2006, 106) 

 

No final do século XIV e início do XV, a produção literária em Portugal caminhou 

no sentido de que os escritos fossem úteis e contribuíssem para o aperfeiçoamento dos 

homens. Entre as leituras dos cortesãos estavam as reflexões filosóficas e os tratados 

destinados à educação dos príncipes, mas: 

As obras mencionadas não eram as únicas das livrarias que atendiam ao gosto 

quatrocentista pelos livros de cunho didático. Outros títulos ou gêneros são 

também sugestivos de um afã por conhecer e por dar a conhecer as diversas 

artes e sçiencias, por explicar o mundo e também por oferecer padrões de 

comportamento para aqueles que deviam funcionar como modelos para 

outros homens: os nobres. Incluem-se entre esses últimos as histórias da vida 

e feitos dos reis e senhores, isto é, as crônicas. (França, 2006, 72) 

 

Duarte Pacheco Pereira foi educado na corte, do que podemos inferir, sua obra está 

impregnada de pedagogia e do “afã por conhecer e por dar a conhecer as diversas artes 

e sçiencias”. Entre suas leituras estavam as crônicas, podendo ser apontadas entre elas a 

Crônica de D. Afonso V, de Rui de Pina e a Ásia, de João de Barros de onde obteve 
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informações sobre os reis portugueses anteriores a D. Manuel, bem como das ações 

praticadas por D. Henrique em favor da navegação (Carvalho, 1983, 414). 

Apesar da importância que atribuímos ao livro, cabe ressaltar que para a maioria da 

população no século XVI ele era um objeto que não fazia parte do cotidiano das 

atividades, mesmo entre os nobres supõe-se que a taxa de analfabetismo fosse elevada e, 

deste modo, participavam nas atividades de leitura como ouvintes. 

 

Em termos absolutos, as taxas de analfabetismo são elevadíssimas, 

ultrapassando, em muitos casos, nos séculos XVI e XVII, os oitenta por 

cento: quem sabe ler, na sociedade tradicional, é à partida uma pequena parte 

da população, ficando a esmagadora maioria dos indivíduos excluída, em 

virtude de um analfabetismo total ou parcial da prática do livro [...] neste 

quadro, as categorias da população entre as quais se pode recrutar leitores são 

o clero, membros da administração e altos funcionários, letrados, notários, 

advogados, médicos, intelectuais e mercadores, mas também extratos de uma 

nobreza progressivamente mais sedentária e mais sociabilizada. (Buescu, 

2000, 34)  

 

Tratamos de uma época em que a transmissão cultural se dava por artifícios alheios 

à leitura e a escrita, tais como o teatro, as reproduções iconográficas e cantigas 

memorizadas. Os ofícios eram transmitidos para as gerações futuras por meio do ensino 

mestre – aprendiz, realizado na prática do trabalho. Portanto, nesta sociedade de poucos 

leitores a cultura era passada através da dinâmica centrada no auditivo e no visual. 

 

Se a cultura escrita era uma realidade minoritária, e se o livro, apesar das 

mutações verificadas com a implantação da tipografia, continuará por longo 

tempo a ser um objeto restrito, a cultura da maioria da população, era uma 

cultura essencialmente oral e visual. Embora as percentagens variassem 

segundo as regiões, o modo de vida urbano ou rural, a condição social e a 

atividade profissional, ou até segundo o sexo, os canais predominantes da 

transmissão cultural, quer religiosa quer profana, não eram escritos, 

prescindiam mesmo da palavra escrita: a festa, o drama popular, a dança, os 

provérbios, as fábulas e lendas, pregões e esconjuros eram o resultado de 

aquisições realizadas lentamente através da tradição oral. (Buescu, 2000, 35-

36) 
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Ainda a respeito da transmissão cultural por vias não escritas, Fernando Bouza em 

seus estudos sobre os usos da escritura, sua produção e difusão fez os seguintes 

apontamentos: 

[...] o aprendizado ou ensino de qualquer ofício ou saber, inclusive entre a 

minoria alfabetizada e para as disciplinas mais rebuscadas, se baseava na 

repetição de regras mnemônicas e no domínio dos recursos da chamada arte 

da memória. (Bouza, 1997, 24) 

 

Sobre a transmissão da cultura escrita, ainda que a maioria da população da 

Europa, e também de Portugal, não estivesse apta a ler e escrever, desta forma, fosse 

habituada a outros meios de transmissão cultural como os já citados, não podemos 

excluir esta população do universo da leitura, uma vez que ler em voz alta para o 

público era conduta corriqueira no Antigo Regime, tal como estudou Roger Chartier, 

um dos mais destacados historiadores da cultura que se dedicou ao estudo do circuito 

percorrido pelo material escrito, principalmente o impresso. Entre suas preocupações, 

no que toca a este tema, podemos ressaltar a formação de um público leitor na França 

do Antigo Regime.  

Em Leituras e leitores na França do Antigo Regime, Chartier utilizou conceitos, 

como práticas e representações para avaliar os usos dados ao material escrito, sobretudo 

o impresso, durante o Antigo Regime na França. Entre seus interesses constaram as 

imbricações entre o escrito e a fala, o que resultou na formação de um público que lia 

diretamente do livro e outro que escutava a leitura, também caracterizado por Chartier 

como parte do público leitor. A base desta obra de Chartier está na compreensão de 

como a leitura era realizada pelo público, constituído por nobres e pela arraia-miúda, 

por letrados e iletrados. 

No entanto, apesar das elevadas taxas de analfabetismo e ainda que as expressões 

icônico-visuais tivessem primazia entre camadas populares e nobres, a nova 

organização do Estado demandava com urgência a fixação de normas que não podiam 

mais ser preservadas apenas pela memória: 

 

O que a escrita oferecia para o cumprimento de algumas necessidades de 

importância crescente durante a Idade Moderna era, principalmente, sua 

possibilidade de deixar registro e fixar situações de forma mais indelével que 

o que podiam fazer seus “rivais” oralidade e o icônico-visual sujeitos a cair 
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em múltiplas transformações na transmissão, embora elas, por sua vez, 

superaram a escrita em eficiência. (Bouza, 1997, 11) 

 

        E ainda: “Melhor em forma escrita que com palavras faladas ou imagens 

desenhadas, porque a escrita tinha a virtualidade de resistir melhor à passagem do 

tempo e podia, se assim quisesse, chegar a um número maior de destinatários.” (Bouza, 

1997, 32).  

 O prólogo do Esmeraldo de Situ Orbis reforça a idéia de que era necessário 

preservar a memória dos feitos dos portugueses e para isso Duarte Pacheco Pereira foi 

incumbido de escrevê-los, ou seja, de transpor materialmente aquilo que se perderia na 

memória dos homens:  

E não tão somente serão necessários pera proveito desta navegação e 

comércio, mas ainda para fica ũa eterna memória e lembrança a nossos 

sucessores e vindouros, por onde possam saber vossas excilentes façanhas 

dignas de gloriosa /i/mortalidade. (Pereira, 1992, 534) 

 

 O manuscrito e o impresso. “Realidades físicas” 

Os livros, a partir da segunda metade do século XV, eram compostos de duas 

maneiras: como material manuscrito e como impresso. A circulação dos livros ou folhas 

avulsas antes da invenção da imprensa acontecia de forma manuscrita, geralmente em 

pergaminho. Havia profissionais encarregados de reproduzi-los, eram os chamados 

copistas, encontrados principalmente entre os monges. A produção de um livro 

manuscrito em pergaminho era lenta, pois somada à etapa de cópia havia também o 

processo de iluminação, que conferia à obra, além da importância do que nela ia escrito, 

apelo visual através dos desenhos que a estampavam. A profissão de copista além de 

função dos monges, também era exercida por universitários pobres encarregados 

conjuntamente da cópia de uma obra para realizarem-na com rapidez. Mesmo 

recorrendo-se a este artifício, a produção de livros acontecia em pequena escala e levava 

tempo para ser concluída, o que encarecia sua confecção. Era, portanto, comum que os 

livros fossem objetos de importância e raridade suficientes para serem legados em 

testamento. (França, 2006) 
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A respeito da invenção e propagação da imprensa de tipo móvel na Europa, Ana 

Isabel Buescu mapeou as regiões precursoras e aquelas que apenas tardiamente 

passaram a contar com este recurso para a produção escrita: 

 

A primeira difusão da imprensa obedece a uma lógica centro/periferia, na 

qual tem preeminência a Alemanha, de onde partiu o movimento em meados 

do século XV e onde, c. 1470, todas as grandes cidades tinham já oficinas 

tipográficas. Destaca-se também a Itália, onde a imprensa surge em 1463. No 

fim do século XV, setenta e três cidades italianas possuíam oficinas de 

impressores. O movimento alarga-se nos anos 70 (França, Holanda, Espanha, 

Hungria, Polônia, Inglaterra) e nos anos 80 às zonas mais periféricas 

(Áustria, Suécia, Portugal). (Buescu, 2000, 34) 

 

Cem anos após a invenção da imprensa, seu uso ainda era baixo em Portugal, 

calculando-se cerca de 1900 obras para um número de 50 editores durante todo o 

século.  

O manuscrito mantém, pois, necessariamente, um espaço de circulação 

significativo, podendo mesmo afirmar-se que nas quatro primeiras décadas 

do século XVI o livro manuscrito predominou em Portugal sobre o livro 

impresso, e que a tipografia era um recurso excepcional ao serviço da Igreja, 

da Coroa e da Universidade, e não o agente de uma dinâmica cultural 

importante. (Buescu, 2000, 39) 

 

Segundo Ana Isabel Buescu a presença de exemplares manuscritos nas livrarias, 

principalmente as régias, foi marcante e se prolongou até o século XVIII, embora o 

volume de obras impressas fosse maior: 

 

A circulação manuscrita da cultura mantém, com efeito, um espaço 

importante e por vezes poderoso na difusão da cultura escrita apesar do 

aparecimento da imprensa. Zonas há em que essa circulação é mesmo 

francamente maioritária – nos séculos XVI e XVII, em Espanha, mas 

também em Portugal, o manuscrito foi o veículo privilegiado da difusão da 

poesia lírica e das novelas, nomeadamente de cavalaria. Num outro plano, 

essa circulação abrange por vezes mesmo a reprodução de obras já impressas, 

prática que se mantém até bastante tarde. (Buescu, 2000, 41) 
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A respeito das peculiaridades da literatura escrita na corte e sua preferência pelo 

manuscrito ao invés do livro impresso: 

 

Aqui, ao ter uma estrutura textual tão fechada como a do impresso, a cópia 

manuscrita se mostra especialmente eficaz para satisfazer as necessidades de 

um gênero como o da literatura de corte ad hoc que devia reescrever-se 

continuamente, embora os valores essenciais do cortesão seguissem 

inalteráveis.  (Bouza, 2001, 57) 

 

A presença de obras impressas, como afirmou Ana Isabel Buescu, era maior que a 

de obras manuscritas durante o Século de Ouro na Península Ibérica: 

 

O esplendor cultural alcançado por Espanha e Portugal em seus séculos de 

ouro não é, sem dúvida, imaginável sem a ativa ajuda da tipografia. Como 

ars artificialiter scribendi, sua mecânica estava especialmente preparada para 

que, a princípio, houvesse mais livros, que estes fossem iguais e também 

mais baratos. Graças à imprensa os autores alcançaram a fama que tanto 

desejavam; se formaram públicos cada vez mais amplos; se consolidaram 

gêneros; se difundiram notícias; se propagaram idéias; se sustentaram 

polêmicas; e, em resumo, se consolidou uma grande república das letras, 

ativa e plenamente consciente de sua própria existência. (Bouza, 2001, 19) 

 

O que influenciava a escolha por uma forma ou outra de escritura era o propósito 

ao qual ela deveria atender. A produção manuscrita atingia um público maior quando se 

tratava de exemplares curtos, devido ao seu preço, assim como também atendia à 

necessidade de tornar uma obra amplamente divulgada. O manuscrito facilitava a 

difusão de textos que pudessem ser considerados heterodoxos ou contrários à política 

oficial.  Circulava, portanto, com mais facilidade que o impresso, sendo eleito como 

divulgador rápido de notícias e como objeto investido de exclusividade, uma vez que a 

cópia de um livro podia circular em menor quantidade (ou como único exemplar) em 

relação ao impresso. 

 

Podemos nos lembrar, assim, como o manuscrito em circulação permitia a 

rápida transmissão de notícias recém produzidas; a possibilidade de tirar 

partido de sua própria raridade frente aos impressos oferecendo-os como 
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presente, sua capacidade para reescrever-se continuamente adaptando-se, por 

exemplo, às últimas novidades da corte; o controle do número de cópias e dos 

presumíveis leitores destas, tão necessário para praticar com cautela a 

heterodoxia religiosa ou a crítica política. (Bouza, 2001, 74) 

 

Segundo Ana Isabel Buescu, o manuscrito era visto durante o Século de Ouro 

como um objeto de distinção. A raridade e boa qualidade dos livros manuscritos, feitos 

em pergaminho e iluminados, comparados aos impressos os tornavam objetos 

singulares: “Há casos também em que o recurso ao manuscrito após o advento da 

imprensa se prende com o prestígio daquela forma de transmissão da cultura escrita”. 

(Buescu, 2000, 42) 

 A presumida singularidade do manuscrito fez com que gêneros literários 

considerados nobres, como os espelhos de príncipe, não fossem transpostos para a 

forma impressa, pois era desnecessário que circulassem entre o vulgo, devendo ser 

possuídos e praticados pelos membros da corte. A documentação régia também 

circulava manuscrita: 

 

É ao manuscrito, e não ao impresso, que o poder confia essa empresa [de 

inventariar e coligir a documentação avulsa no reinado de D. Manuel], que 

assinala, aliás, o período áureo do manuscrito iluminado em Portugal, 

ocorrido tardiamente na primeira metade do século XVI – já no declino da 

iluminura européia e paralelamente à afirmação do livro impresso. (Bouza, 

2001, 43)  

 

Ao que Bouza acrescentou: 

 

A consciência de maior privacidade e proximidade que tinha o manuscrito 

frente ao impresso teve um efeito inesperado na mentalidade coletiva: a 

suposição de que os manuscritos deviam estar naturalmente mais próximos 

da verdade e que, no entanto, o que corria impresso era fácil apoio do engano 

ou da parcialidade interessada. (Bouza, 2001, 43) 

 

O documento se tornava manuscrito ou impresso dependendo dos fins a que 

devesse atender, se necessitasse circular em meios restritos permanecia na forma 

manuscrita, se devesse ganhar ampla divulgação era impresso. “Não era tanto o gênero 
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a que pertencia um texto, mas a função que se esperava que cumprisse que determinava 

que este passasse pelas prensas tipográficas ou permanecesse manuscrito”. (Bouza, 

1997, 47) 

Temos claro agora, que um livro permanecia em forma manuscrita ou era levado à 

imprensa de acordo com a finalidade que desejasse alcançar seu autor. Em Portugal, 

Ana Isabel Buescu verificou que obras significativas do Renascimento português não 

foram levadas ao prelo, permanecendo manuscritas por centenas de anos. 

 

[...] é necessário sublinhar a sistemática marginalidade a que foram votadas 

obras que são expressão cimeira do „humanismo prático‟ ou da anti-epopéia 

dos descobrimentos [...] esta marginalidade reflete-se na permanência 

manuscrita de obras que veiculam a anti-epopéia, como o Soldado Prático 

(1790) de Diogo do Couto ou as Lendas da Índia (1860-1931) de Gaspar 

Correia, mas também na obscuridade de muitos monumentos do „humanismo 

prático‟, de que o expoente é D. João de Castro, cujos Roteiros só foram 

publicados em 1833-88, ou técnico naturalista, como sejam os Colóquios 

(1563) de Garcia de Orta, objeto de divulgação mundial, mas que não 

alcançaram projeção entre nós. Muitos outros casos poderiam ser apontados, 

alguns dos quais obras ímpares da cultura portuguesa: a carta de achamento 

do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, só é publicado em 1917, e o diário de 

Vasco da Gama a partir de 1838; o Esmeraldo de Situ Orbis de Duarte 

Pacheco Pereira é impresso em 1892 [...]. (Buescu, 2000, 44-45) 

 

 Permanecer manuscrita não era sinal de que uma obra fosse menos conhecida de 

seus contemporâneos, podendo ter sido copiada inúmeras vezes por aqueles que 

desejassem obtê-la. O teor de cada obra impunha também a proximidade ou o 

afastamento da tipografia, pois: 

 

Sem dúvida, embora [...] também se pudesse estender a vigilância eclesiástica 

ou régia à circulação manuscrita, os controles oficiais se dirigiam 

principalmente à difusão de textos impressos mediante a censura prévia do 

que chegava às imprensas. Se abria, assim, certo espaço para a transmissão 

de conteúdos comprometedores por meio do recurso a traslado e a 

manuscritos, cuja circulação inicial não cabia controlar com caráter 

preventivo, embora sim a posteriori por meio da apreensão ou da entrega 

forçada das cópias possuídas por particulares.  (Bouza, 2001, 63) 
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A não impressão de um relato de viagem, por exemplo, pode ter vindo a atender à 

necessidade de sigilo em relação a segredos cujos monarcas pretendessem preservar 

sobre localidades e rotas recém descobertas e exploradas pelos portugueses (Cortesão, 

1960). Fernando Bouza relatou um episódio da impressão de documentos com fins 

propagandísticos que mencionavam em detalhes os navios, galeões e demais 

embarcações que compunham a Invencível Armada de Felipe II, bem como as peças de 

artilharia e número de homens que faziam parte da tripulação. Tal documento foi 

impresso pouco antes da partida da Armada para a Inglaterra “o que horrorizou Felipe 

II e permitiu que os ingleses contassem com uma informação que deveria ser secreta” 

(Bouza, 2001, 47). 

As obras literárias do Humanismo eram escritas também com finalidade 

pedagógica, O Esmeraldo de Situ Orbis atende a esta finalidade, mas de forma diversa 

daquela a que se prestaram as crônicas e a literatura especular que visavam ao 

aperfeiçoamento e ao cuidado de si, que deveriam ser colocados em prática por aqueles 

que eram vistos como exemplos para a população do reino, ou seja, os nobres. O caráter 

pedagógico do Esmeraldo reside em sua característica prática de ensinar os marinheiros 

e condutores da Carreira das Índias sobre a melhor forma de navegar o litoral Africano, 

oferecendo informações simples sobre regime de ventos, correntes, pontos de 

atracadouros, medição dos astros. O desejo de Duarte Pacheco Pereira pode, portanto, 

ter sido o de tornar sua obra tão conhecida quanto fosse possível e, para tanto, seria 

apropriado que seu livro fosse impresso. Entretanto, outras questões colaboram para 

tornar esta especulação ainda obscura. O fato de O Esmeraldo de Situ Orbis estar 

incompleto pode tanto indicar que o capítulo final foi perdido, quanto nunca ter sido 

escrito por Duarte Pacheco Pereira. 

Se tomarmos como ponto de partida a última opção fica claro o motivo pelo qual 

seu autor não se interessou em publicar a obra. Por outro lado, caso tenha sido 

terminado, podemos ainda levar em consideração as vicissitudes enfrentadas por 

Pereira, que caiu em desgraça na corte. A não publicação de sua obra ainda em vida 

pode ter sido uma espécie de retaliação ao autor. 

Outra possibilidade é a de que o Esmeraldo de Situ Orbis possuía informações 

cuja divulgação fora do reino não era conveniente, então correr manuscrita era a opção 
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adequada para este tipo de material. Fernando Bouza apontou também que alguns 

escritores e homens dedicados à ciência preferiam manter o resultado de suas 

descobertas em forma manuscrita: 

 

Deve-se dizer que a imprensa dos primeiros tempos publicou, 

principalmente, textos das autoridades clássicas e medievais, mais que obras 

dos novos criadores, e que estes, pelo contrário, escolheram muitas vezes o 

caminho do manuscrito para a transmissão de seus descobrimentos. 

Recordemos como exemplo disto Leonardo da Vinci e seu particular sistema 

de escrita em espelho, Nicolau Copérnico negando-se a impressão de seu De 

revolutionibus orbium coelestium até o ano de sua morte ou Tycho Brahe 

guardando zelosamente em forma manuscrita as observações astronômicas 

feitas em Uraniborg e Praga (Bouza, 1997, 48). 

 

 A teoria do sigilo. Duas perspectivas. 

Jaime Cortesão foi entre os defensores da política do sigilo o mais conhecido e 

aguerrido na causa. Em seu livro A política de sigilo nos Descobrimentos (1960) 

argumentou que em defesa dos interesses marítimos portugueses, segundo ele 

principalmente econômicos, tal política foi praticada desde o reinado do infante D. 

Henrique. O principal argumento de Cortesão adveio das lacunas deixadas na história 

dos descobrimentos portugueses, no entanto segundo sua própria afirmação: 

 

[...] em 1755 o terremoto de Lisboa provocou uma perda maior e de mais 

desastrosas conseqüências: arderam o Arquivo, a Biblioteca, a Galeria de 

Retratos e as Tapeçarias do Palácio Real, a documentação preciosa da Casa 

da Mina e da Índia, assim como muitas bibliotecas de conventos e de titulares 

da maior importância. (Cortesão, 1960, 16) 

 

Além do silêncio na documentação
5
, Cortesão também usou como base para sua 

teoria do sigilo as multas e sanções régias impostas àqueles que divulgassem a 

                                                           
5 Duarte Leite e Joaquim Barradas de Carvalho sustentaram que a teoria do sigilo proposta por Cortesão 

ganhou força devido à existência das referidas lacunas, que podem muito bem terem sido ocasionadas 
pela falta de zelo dos responsáveis pela documentação, pela transferência de fundos de arquivos para 
bibliotecas de outros países e mesmo pelas razões alegadas por Cortesão. Ver: LEITE, Duarte. História 
dos descobrimentos. Lisboa: Edições Cosmos, 1958. Também: A la recherche de la specificite de la 
renaissance portugaise. Paris: Foundation Calouste Gulbenkian Centre Culturel Portugais,1983. Vol. I.  
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tecnologia empregada na feitura das caravelas ou mesmo que as vendessem para 

estrangeiros sem a autorização da coroa: 

 

A caravela utilizada em Portugal desde 1442 como navio típico e exclusivo 

dos Descobrimentos foi uma conquista técnica dos portugueses e o 

instrumento náutico indispensável para aproveitar e vencer o sistema dos 

agentes físicos à superfície dos oceanos e principalmente, junto dos litorais. 

Era lógico, pois, que os portugueses se reservassem a exclusividade de sua 

utilização. Em mãos de mercadores e pilotos estrangeiros, a caravela podia 

tornar-se um perigoso meio de violação do monopólio português. (Cortesão, 

1960, 33) 

 

Além do sigilo envolvendo a tecnologia da produção das caravelas, Cortesão 

também elaborou uma hipótese para ao mesmo tempo em que sustentasse a teoria do 

sigilo também explicasse os erros gritantes contidos nas cartas de navegação. Para ele, 

seguindo ordens monárquicas, aqueles que elaboravam estas cartas e faziam os mapas 

eram incumbidos de fazê-los com erros propositais nos graus de declinação e de 

comporem os mapas omitindo ilhas, acrescentando mais terra a alguns territórios e 

fechando caminhos marítimos. Para Cortesão, fazer divulgar notícias falsas era outra 

maneira de confundir os concorrentes. Sobre os roteiros de navegação tomou como 

exemplo o caso do Esmeraldo de Situ Orbis: 

 

O que sucedeu com as cartas de marear repetiu-se, como era lógico, com os 

roteiros e com os regimentos da navegação. O próprio Esmeraldo de Situ 

Orbis, roteiro das Costas de África, escrito com grande espírito científico, 

não foi concluído nem impresso em vida do autor, pois se publicou em 

nossos dias mediante dois apógrafos setecentistas, falhos dos mapas originais 

e inçados de erros e de lacunas. (Cortesão, 1960, 53) 

 

Duarte Leite rebateu a teoria do sigilo defendida por Jaime Cortesão. Segundo ele, 

o alvará de 1504 expedido por D. Manuel que proibia sob pena de perda dos bens que 

nas cartas de marear não oficiais fosse exposta a costa ocidental africana ao sul do rio 

do Congo e proibido que se fizessem globos, foi o principal motivador das teorias que 
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se criaram em torno do sigilo. Duarte Leite apontou aspectos nocivos engendrados na 

tal teoria, de acordo com ele: 

 

Esta teoria tem bracejado sem estorvo e ameaça ganhar fundas raízes: com 

freqüência já se recorre à política de sigilo para dar razão de deficiências em 

livros antigos de história, da penúria de documentos que as supram, e da 

obscuridade em volta de fatos de algum vulto. (Leite, 1958, 412-413) 

 

Duarte Leite apontou que cartas de marear e roteiros náuticos eram dados ao 

conhecimento de estrangeiros desde a época do Infante D. Henrique, que tinha em sua 

corte estrangeiros ligados ao comércio marítimo como, por exemplo, Antônio da Noli. 

No reinado de D. Manuel e na seqüência no de D. João II, a troca de correspondências 

entre estes monarcas e os reis católicos era comum e segundo Duarte Leite, ao indicar o 

sucesso da passagem pelo Cabo da Boa esperança e a certificação da rota criada para se 

alcançar as Índias pela via africana causavam “despeito e inveja” em Fernando e Isabel 

de Castela. 

O Esmeraldo de Situ Orbis foi composto de forma minuciosa como o roteiro, 

expondo tábuas de navegação, detalhes sobre toda a costa percorrida, melhor época do 

ano para navegar o local, localização das terras segundo tomada de orientação pelos 

astros. Para Duarte Leite, a encomenda do material por D. Manuel afasta a possibilidade 

de o sigilo ter sido levado ao excessivo rigor alardeado por Jaime Cortesão: 

 

Podemos, portanto, estar seguros de que, antes de D. Manuel, nenhum sigilo 

geográfico envolveu oficialmente os descobrimentos africanos, ou sua remota 

finalidade: e não é difícil mostrar que ainda em sua vida tal política não foi 

observada com rigor. Sirva de exemplo o Esmeraldo de Situ Orbis, 

encomendado pelo rei a Duarte Pacheco, que o começou a compor em 1505, 

pois o seu principal objetivo era descrever a rota da Índia, e isto faz com 

suficientes minúcias de marinharia: o que colide um tanto com o alvará atrás 

comentado de 1504, pois podia o livro chegar às mãos de algum aventureiro a 

quem serviria de perfeito roteiro, equivalente a uma carta de marear. (Leite, 

1958, 438) 

 

Para Duarte Leite, as omissões referentes aos descobrimentos nas crônicas se 

devem ao fato de os cronistas terem elegido como os principais assuntos do reino os 
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fatos concernentes aos grandes feitos dos reis e da nobreza, levando em consideração as 

ações que contemplassem a dilatação da fé cristã. 

O que sabemos até aqui é que a não impressão de O Esmeraldo de Situ Orbis, a 

nosso ver, pode ter sido uma opção pessoal de Duarte Pacheco Pereira, que não o 

completou e o deixou de lado em razão de serviços que o requeriam disponível. A teoria 

do sigilo também não se apresenta como bom argumento explicativo da obscuridade a 

que foi legada a obra, uma vez que, como defendeu Duarte Leite, o Esmeraldo além de 

ter sido um livro encomendado por D. Manuel, foi escrito para ser útil aos que 

navegavam na Carreira da Índia, portanto deveria circular pelo menos entre pessoas 

ligadas aos ofícios abrangidos pela marinharia. Segundo Duarte Pacheco Pereira: “e 

porque Vossa Alteza me disse que se queria nisto fiar de mim, portanto preparei fazer 

um livro de cosmografia e marinharia” que também seria “pera proveito desta 

navegação e comércio” (Pereira, 1992, 534). 

Outro ponto que pode elucidar a questão diz respeito ao pouco interesse régio na 

publicação de textos que, como nos referimos anteriormente, não tivessem relação com 

temas religiosos, filosóficos e de edificação moral, o que relegou os textos da era da 

expansão a impressões tardias. 
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O Inimigo da Música – O sentir e o pensar em E.T.A. Hoffmann 

Simone Maria Ruthner 

 

 

RESUMO: A admiração de E.T.A. Hoffmann pelos gênios musicais do Romantismo e sua 

produção de importantes ensaios críticos e análises musicais aparecem em sua ficção 

musical através de referências nominais, ou da assimilação literária de procedimentos 

estéticos da música. Em O Inimigo da Música, o Princípio Serapiôntico criado em outros 

contos ganha materialidade; In Sinn und Gedanken – a expressão recorrente com que se 

dissemina a dialética do “Sentir e Pensar” na obra ficcional de Hoffmann – vira leitmotiv no 

conto que se vai analisar. O artigo demonstra, portanto, uma peculiar translatio 

interartística em diversos níveis. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura, Música, Hoffmann, Princípio Serapiôntico, Inimigo 

 

ABSTRACT: E.T.A. Hoffmann’s admiration for the musical genius of Romanticism as 

well as his own production of important critical essays on music appear in his musical 

fiction through both nominal references, or the literary assimilation of musical aesthetic 

proceedings. In The Enemy of Music, the already well-known Serapiontic Principle from 

other tales becomes credible in this one; the recurring expression  In Sinn und Gedanken –  

with which “Feeling and Thinking”  spread out in the fictional work of Hoffmann – is the 

leitmotiv that leads the story. In short, the article shows a peculiar interartistic translatio  in 

different levels. 

KEY-WORDS: Literature, Music, Hoffmann, Serapiontic Principle, Enemy 
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O Inimigo da Música
1
 – O sentir e o pensar em E.T.A. Hoffmann 

Simone Maria Ruthner
2
 (FAPERJ) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Com base na íntima relação entre música e literatura, intertextualidade e 

intermidialidade, buscamos neste estudo analisar um dos mais representativos aspectos da 

obra lítero-musical de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, mais conhecido como E.T.A. 

Hoffmann. 

  É vasta a literatura estrangeira dedicada à sua personalidade, e também à sua obra, 

principalmente em alemão. A sua ficção e as múltiplas personalidades de seus personagens 

interessaram em especial aos cientistas da psicanálise, que viram em alguns de seus contos 

uma oportunidade para estudo. A influência de suas ideias pode ser encontrada em várias 

áreas: na literatura alemã (em Keller, Storm, Kafka, Hofmannstahl e outros); na 

internacional, em especial em Baudelaire, Allan Poe, Bierce e Dostoievski. Também 

encontram-se exemplos na pintura (por exemplo, de Paul Klee), ou no cinema
3
 (dos 

expressionistas a David Lynch), mas a sua maior influência parece ter sido na música: o 

compositor Jacques Offenbach (1819-1880) transformou uma série de seus contos na ópera 

Os contos de Hoffmann; Robert Schumann (1810-1856) compôs uma obra inteira para 

piano a partir dos contos reunidos por Hoffmann nas Kreislerianas, a qual chamou de 

Kreisleriana. Richard Wagner (1813-1883), não apenas em suas composições operísticas, 

como Os mestres cantores de Nuremberg e o Tannhäuser, mas também na própria idéia da 

Gesamtkunstwerk, através da qual se encontram unidas as artes em diferentes mídias numa 

única obra artística. Na literatura brasileira, há evidentes transferências de concepções, 

temas e situações hoffmannianas de enredo para a literatura de Machado de Assis, que 

igualmente era um apaixonado por música, de Mário de Andrade, e com certeza de muitos 

outros autores. 

                                                 
1
 O conto O Inimigo da Música  (inédito em português até então, e por nós recém-traduzido) será publicado 

em breve. 
2
 Este ensaio é resultado de um ano de Iniciação Científica como bolsista da FAPERJ, sob orientação da Profª 

Drª Carlinda F. Pate Nuñez (UERJ, simoneruthner@yahoo.de, http://lattes.cnpq.br/7269202117239698). 
3
 Cf.  BARBOSA, Maria Aparecida.  E. T. A. Hoffmann e o cinema expressionista. Cinemais (UENF). Rio de 

Janeiro, v. 16, p. 107-126, 1999. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1810
http://pt.wikipedia.org/wiki/1856
mailto:simoneruthner@yahoo.de
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  Por razões de espaço, limitamo-nos aqui a assinalar alguns pontos da biografia de 

nosso autor, relevantes para este estudo, como por exemplo, o seu perfil intermidial:  

Hoffmann foi poeta, escritor, compositor, professor de música, diretor e crítico musical. 

Desenhista, pintor, caricaturista, cenógrafo e diretor de teatro foram as múltiplas atividades 

artísticas, às quais Hoffmann se dedicou com paixão. Também formado em Direito, ocupou 

cargos públicos burocráticos, dentre eles, o de Conselheiro da Câmara Judicial. Interessou-

se também por filosofia, e mantinha-se atualizado com os avanços da psiquiatria. Todas 

estas vivências resultam em experiências múltiplas e singulares que ele soube explorar em 

sua obra ficcional. Nasceu em Königsberg, a 1776 e faleceu em Berlim, em 1822, pobre e 

muito doente, sem nunca perder o humor, e o desejo de continuar imprimindo neste mundo 

suas fantásticas histórias. 

 

2. O SENTIR E O PENSAR 

 

É mesmo algo divino ser assim completamente musical, capaz de, como se estivesse 

equipado com um poder especial, dominar fácil e alegremente as maiores massas 

sonoras, compostas pelos mestres com um número infinito de notas e sons dos mais 

diversos instrumentos, e ao mesmo tempo, (...), apreendê-los através dos sentidos e do 

pensamento
4
 (Tradução nossa). 

 

O trecho acima é um recorte da abertura do conto O Inimigo da Música (Der 

Musikfeind), de E.T.A. Hoffmann, escrito pela primeira vez para o jornal musical de 

Leipzig, no periódico de nr. 22 do AMZ, Allgemeine Musikalische Zeitung, em 1814. 

Nesta abertura, Hoffmann apresenta as forças conflitantes, com as quais se debaterá 

durante todo o conto: In Sinn und Gedanken, traduzido para o título deste ensaio como O 

Sentir e o Pensar. Todavia, no trecho acima, a opção de tradução foi modificada para 

através dos sentidos e do pensamento, uma vez que ali se trata da percepção da música 

através dos sentidos e da sua compreensão através do pensamento. 

As variações de tradução se justificam, uma vez que existe toda uma discussão 

filosófica em torno da combinação dos termos In Sinn und Gedanken na expressão alemã. 

                                                 
4
 No original: Es ist wohl etwas Herrliches, so durch und durch musikalisch zu sein, daß man, wie mit 

besonderer Kraft ausgerüstet, die größten musikalischen Massen, die die Meister mit einer unzähligen Menge 

Noten und Töne der verschiedensten Instrumente aufgebauet, leicht und lustig handhabt, indem man sie, (...), 

in Sinn und Gedanken aufnimmt  (HOFFMANN: 1946, p.390). 
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Como podemos observar no Dicionário Kant de Howard Caygaill (2000, p.285), o termo 

Sinn é entendido por Kant como “sentido”, e a “sensibilidade” é para ele dividida em 

“sentido e imaginação”.  Kant faz ainda uma distinção entre “sentido externo”, que denota a 

“afecção do corpo humano por coisas físicas, e o “sentido interno” , que denota a “afecção 

do corpo pelo próprio ânimo (Gemüt).” Para o filósofo das três Críticas, os sentidos 

externos correspondem aos cinco sentidos: audição, visão, tato, paladar e olfato, e o sentido 

interno seria “uma consciência do que os seres humanos experimentam, na medida em que 

são afetados por sua própria atividade de pensamento.”  

Schiller, em seu tratado sobre a Poesia Ingênua e Sentimental fala do homem, 

“enquanto ainda é natureza pura”, e atua como “indivisa unidade sensível e como todo 

harmonizante” (SCHILLER, 1991, p. 60-61). Neste estado, o Sentir e o Pensar (Fühlen und 

Denken) existiam em harmonia, como um fato da sua vida no mundo real, o da natureza 

pura, enquanto que, depois de ter entrado no “estado de cultura”, tal harmonia passou a 

existir apenas como uma ideia em seu mundo real, como um pensamento que deve ser 

realizado. O poeta, que para Schiller “é natureza, ou a buscará”, tem de constituir no estado 

de simplicidade natural “a imitação mais completa possível do real”, e no estado de cultura, 

onde o atuar em conjunto harmônico com a natureza é apenas uma ideia, “tem de constituir 

a elevação da realidade ao Ideal”. 

Para E.T.A. Hoffmann, a elevação da realidade ao Ideal se dará através do 

entrelaçamento do Real com o Fantástico, do relacionamento entre o mundo exterior e o 

mundo interior, num jogo de espelhamento, e a “unidade harmônica”, citada por Schiller, se 

dará através da integração entre a percepção pelos sentidos e a compreensão pelo intelecto, 

pela ideia de uma fusão entre o Sentir e o Pensar. 

In Sinn und Gedanken é, pois, para Hoffmann,  mais do que o Leitmotiv encontrado 

no conto musical de que aqui nos ocupamos. Este binômio é um Leitgedanke, um problema 

ou uma questão que permeia a obra de E.T.A. Hoffmann como um todo. Ulrich Hohoff 

(1988, p.301), analisando a expressão in Sinn und Gedanken como uma metáfora, no 

Homem de Areia (Sandmann), ou em A panela de Ouro (Der Goldne Topf), afirma que, 

para Hoffmann, esta é uma expressão que denota uma essência interior invisível do 

indivíduo, e que a combinação “in Sinn” e “Gedanken” já era usada à sua época como a 
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imagem de uma unidade interior do ser humano. Num sentido mais amplo, é possível a 

substituição de um termo pelo outro. 

Estas ideias de Hoffmann estão muito bem descritas em seu Princípio Serapiôntico, 

uma espécie de tratado, também dedicado aos poetas, mas misturado com a sua ficção. 

Mais adiante, na parte sobre intertextualidade e intermidialidade, voltaremos a este assunto. 

 

3. O TODO E AS PARTES 

Nenhum outro mestre soube como Callot sintetizar num pequeno espaço, uma 

quantidade de elementos que, sem confundir o olhar, surgem lado a lado, ou mesmo 

dentro de outros, de forma que a unidade, existindo como unidade em si, também se 

alinha ao todo
5
.(Trad. nossa) 

 

  O elogio acima foi escrito por E.T.A. Hoffmann, para a introdução do seu primeiro 

livro, publicado entre 1814 e 1815 em Bamberg, na Baviera. Tal como Jaques Callot, o 

pintor maneirista francês, Hoffmann decide reunir num só livro uma numerosa quantidade 

de contos, precedidos de um prefácio, um conto introdutório e mais algumas resenhas 

ensaísticas.  Ao conjunto, dividido em duas partes, deu o título de Peças fantásticas à 

maneira de Callot (Fantasiestücke in Callots Manier). Os personagens, em sua 

heterogeneidade, surgem contracenando lado a lado, mas podem ser vistos individualmente, 

ou como duplos dentro de outros personagens, que, da mesma forma, tanto se apresentam 

como duplos ou em sua singularidade, o que produz a sensação de vertigem da leitura. 

Der Musikfeind, em português O Inimigo da Música, mesmo tendo sido estreado 

no Allgemeine Musikalische Zeitung, jornal de Leipzig para o qual Hoffmann escrevia 

contos, críticas ou resenhas musicais, foi republicado então neste seu primeiro livro. Peças 

fantásticas à maneira de Callot é o título geral desta reunião de “peças fantásticas”. O 

livro, como um todo, está dividido em duas partes: 

   Peças fantásticas à maneira de Callot 

   Primeira Parte 

   Prefácio (de Jean Paul) 

                                                 
5
 No original: Kein Meister hat so wie Callot gewußt, in einem kleinen Raum eine Fülle von Gegenständen 

zusammenzudrängen, die, ohne den Blick zu verwirren, nebeneinander, ja ineinander heraustreten, so daß 

das Einzelne, als Einzelnes für sich bestehend, doch dem Ganzen sich anreiht (HOFFMANN, 1963, p.62). 
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1. Jacques Callot  

2. Ritter Gluck 

3. Kreisleriana 

4. Don Juan 

5. Nachricht von den neuen Schicksalen des Hundes Berganza 

 

Segunda parte 

1. Der Magnetiseur 

2. Der Goldne Topf 

3. Die Abendteuer der Silvester-Nacht 

4. Kreisleriana 

 

  Como podemos observar, existem duas Kreislerianas, uma na primeira parte do 

livro, e outra na segunda. A primeira reúne uma coleção de seis títulos (três contos e três 

ensaios) e a segunda sete contos, conforme abaixo: 

Kreisleriana (da primeira parte) 

1. Johannes Kreislers, des Kapellmeisters, 

musikalische Leiden 

2. Ombra adorata 

3. Gedanken über den hohen Wert der Musik 

4. Beethovens Instrumental-Musik 

5. Höchst zerstreute Gedanken 

6. Der vollkommene Machinist 

Kreisleriana (da segunda parte) 

1. Brief des Barons Wallborn an den 

Kapellmeister Kreisler 

2. Brief des Kapellmeisters Kreisler an den 

Barons Wallborn  

3. Kreislers musikalisch poetischer-Klub 

4. Nachricht von einem gebildeten jungen 

Mann 

5. Der Musikfeind 

6. Über einen Ausspruch Sacchinis Johannes 

Kreislers Lehrbrief 

 

  Desta forma é possível visualizar a localização do conto O Inimigo da Música (Der 

Musikfeind), que surge de dentro de outro conto, ao lado de outros contos, integrando todos 

uma paisagem musical. Esta estratégia é uma das contribuições hoffmannianas para a 

contística, uma fórmula para a integração de heterogeneidade e duplicidade ao todo 

orgânico e coeso do livro de contos. 

 

4. O CONTO 

 

4.1. PERSONAGENS E PERSONALIDADES 

 Ao contrário do que o título O Inimigo da Música pressupõe, o protagonista deste 

conto representa um homem hipersensível à música, fato  constatável desde a sua infância. 

Assim como em outros contos musicais de Hoffmann, existe uma figura feminina, que bem 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                                                    
318 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br 
 

se assemelha a uma musa, cujo canto lhe causa movimentos na alma. Trata-se da Tia 

cantora que, ao cantar para ele, o emociona, fazendo-o chorar descontroladamente. O 

personagem da Tia incorpora a metáfora para o Sentir. Já o Pai surge como o músico 

disciplinado e extremamente racional que, na falta de sensibilidade, não entende o choro 

infantil, ao ouvir o canto mágico da Tia, e o julga como falta de respeito à música, à tia, e 

para com o distinto público burguês, que em sua casa se reúne para mais uma sessão de 

Hausmusik
6
. Apreciador da técnica e da razão, o pai incorpora a metáfora do Pensar. Ao 

final da primeira parte do desenvolvimento da narrativa, o narrador conclui o trecho com 

uma coda. Na música, a coda é um arremate, uma pequena parte, onde aparecem 

sucintamente os principais motivos (rítmicos ou melódicos) usados no trecho que ela 

conclui, ou então ao final da obra toda, como uma grande coda. O narrador, igualmente 

coloca numa frase, a síntese do que acaba de contar, citando os dois personagens mais 

importantes do trecho:  

Mein Vater sprach immer vom Verstande, meine Tante vom Gefühl. 

Meu pai falava sempre do intelecto, e minha tia sempre do sentimento.(Trad. nossa) 

Tanto o Pai, como a Tia, e a maioria dos personagens que atuam no conto, não 

possuem nome, mas uma função metafórica, uma peça do jogo narrativo, como um motivo, 

na acepção do drama musical
7
, por tratar-se de um aspecto temático que simboliza um 

personagem, uma Stimmung, ou disposição, ou um procedimento). Seguindo esta idéia das 

metáforas, podemos encontrar os vários motivos que compõem a narrativa: 

 

PERSONAGENS MOTIVOS 

O PROTAGONISTA A pureza, a ingenuidade, a sinceridade e a 

hipersensibilidade à música 

O PAI A razão 

A TIA O sentimento 

O VIZINHO (Peter) A curiosidade, a ciência 

                                                 
6
 Em seu livro O Romantismo, uma questão alemã, Safranski (2007, p.52-53) comenta que E.T.A. Hoffmann 

vivenciou o surgimento deste gênero de concerto, nas casas burguesas de Königsberg, que competiam entre si 

pelo status de promover os melhores concertos domésticos com os maiores virtuoses da época. 
7
 Conf. O Kammermusik-Führer da editora Reclam (Guia para Música de Câmara), org. RENNER, Hans, 

1980. 
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O PROFESSOR DE PIANO A técnica 

O MALDITO PRESTO A produção 

O VIRTUOSE O fetichismo 

A SOCIEDADE A burguesia 

A ORQUESTRA DE CORDAS O intérprete 

O VIZINHO (no Teatro) O público  

 

 Em oposição aos personagens acima, que perdem a sua personalidade, dando lugar 

aos motivos a que eles correspondem, exceções muito especiais são feitas pelo narrador, 

que citará personalidades do mundo real pelos nomes, assim como dará nome a alguns de 

seus queridos personagens. Vejamos quem são e qual a provável razão de terem sido 

agraciados pelo autor: 

- Emanuel Bach: ou Carl Philipp Emanuel Bach, músico, filho de J.S.Bach, 

principal representante da Empfindsamkeit
8
. 

 

- Wolf e Benda: músicos da mesma época, que também se dedicaram ao 

Empfindsamer Stil. A imagem que se criou em função deste estilo é a de um 

intérprete ao piano, que expressa contidamente os sentimentos do íntimo de sua 

alma, demonstrando-os apenas através da sua interpretação e do verter de uma 

lágrima. Este estilo antecede o Sturm und Drang, e justamente fará a transição do 

Classicismo de Mozart e Haydn para o Romantismo marcado pelo gênio de 

Beethoven. Todos estes músicos eram estudados e muito apreciados pelo autor. 

 

- O Vizinho Peter: Nada a respeito de um vizinho chamado Peter foi encontrado 

nas biografias sobre o autor, mas o termo “vizinho”, por sua vez, aparece inúmeras 

vezes em sua obra, levando a crer que o autor tenha se relacionado com a 

vizinhança por todos os lugares onde andou. Como tampouco temos conhecimento 

de um semelhante personagem Peter, fica apenas a especulação de que talvez este 

companheiro de experiências tenha realmente existido em sua infância. Entretanto, 

podemos identificar nele o motivo da Curiosidade, ou o da Ciência, através dos 

experimentos realizados com um gato, este sim, animal personificado por E.T.A. 

Hoffmann em O Gato Murr. 

 

                                                 
8
 Estilo musical que teve sua origem na corrente literária de mesmo nome, durante o Iluminismo da segunda 

metade do séc.XVIII, no norte da Alemanha, em especial entre 1740 e 1780. A palavra “empfindsam” surgiu 

como uma sugestão de Lessing para a tradução da palavra inglesa “sentimental” da obra de Richardson Sterne 

e Goldsmith Sentimental Journey (Empfindsame Reise), em 1768. Em oposição ao racionalismo pregado 

pelos iluministas, esta corrente literária buscava atingir os sentimentos mais profundos da alma humana. A 

música da Empfindsamkeit é rica em expressividade e um dos efeitos predominantes é o cantabile. 
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- Advogado-Músico chamado Musevius: Descrito pelo narrador ao contar sobre a 

sua infância, este divertido personagem parece, por um lado, ser um 

esquizofrênico, lembrando o imigrante de Serapião que, por viver apenas no seu 

mundo interior, enlouquece. Por outro lado, também parece ser um duplo do 

famoso professor de música e compositor chamado Johannes Kreisler, 

personagem já criado por Hoffmann (e famoso) e que também será citado ao final 

do conto. Junto com a Tia, ele é o único que compreende o que se passa com o 

protagonista, que é por todos mal-entendido e julgado como um Inimigo da 

Música, alguém que tem uma doença e que não suporta a música. 

 

- Gluck: compositor da ópera Iphigenie in Aulis, é citado ao final, assim como a 

sua ópera, que teria sido assistida pelo narrador incansavelmente pelo menos umas 

cinqüenta vezes. E.T.A. Hoffmann tem um conto inteiro dedicado a este músico, o 

Ritter Gluck (Cavaleiro Glcuk), tamanha a sua admiração por ele e suas 

composições. 

 

- Novalis: Por fim, este poeta e filósofo da natureza, que fala da música da natureza, 

tem uma obra de sua autoria recomendada pelo maestro Johannes Kreisler ao 

narrador, a fim de que este descubra o que se passa com ele ao estar em contato 

com a música. Kreisler, a quem Hoffmann dedicou mais de um conto, deu origem 

à série Kreisleriana. Ele aparece ao final do conto, dizendo que o narrador se 

parece com o aprendiz do templo de Sais de Novalis. O narrador vai em busca do 

livro numa biblioteca e o leva para ler em casa. 
 

 Como é possível observar, cada um dos nomes citados foi muito bem escolhido pelo 

autor, que lhes presta uma especial homenagem registrando-os literariamente.  

 

4.2. ESTRUTURA / FORMA SONATA 

 Já vimos no início deste ensaio que o narrador-protagonista abre a sua narrativa em 

1ª pessoa, com um discurso de exaltação ao poeta da música, assim como em Jacques 

Callot, o autor-narrador abre o livro com uma exaltação ao poeta das artes plásticas. 

Através de uma descrição plástica de tudo o que sente e pensa a respeito do gênio musical, 

ele apresenta o espaço no qual pintará as suas paisagens, o da música, embora se trate de 

uma ficção. Ao mesmo tempo, expõe a idéia condutora, o Leitgedanke, o problema com o 

qual se debaterá no conto: In Sinn und Gedanken (aqui, “nos Sentidos e no Pensamento”). 

 A seguir a esta primeira parte, ou à exposição do tema, encontramos um parágrafo 

que faz a ligação entre esta parte e o início do desenvolvimento da narrativa: 

Sobre a felicidade de ser o próprio virtuoso nem quero pensar; porque então a 

minha dor torna-se ainda muito mais profunda, acabando totalmente com o meu 
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senso musical, motivo pelo qual talvez eu tenha, desde criança, infelizmente, 

demonstrado a minha indescritível incapacidade no exercício desta belíssima 

arte
9
.(Trad. nossa). 

 

 Como se fosse uma ponte de transição para uma nova parte, enquanto antes o 

assunto era encanto e prazer, neste parágrafo fala-se de dor e frustração. A partir deste 

ponto, dá-se o início de uma grande secção central, com a apresentação dos personagens e o 

desdobramento do Leitgedanke. 

 Seguindo este raciocínio, podemos então identificar uma forma específica no tipo de 

estrutura e sequenciação da narrativa deste conto, que em muito se assemelha a uma forma 

musical: a Forma Sonata. Esta forma foi profundamente estudada por Hoffmann, que 

possui históricos ensaios, nos quais analisa musicalmente a obra de Beethoven. E.T.A. 

Hoffmann, também músico e compositor, via neste genial compositor um mestre da arte da 

composição, que revolucionou a Forma Sonata tradicional. Beethoven ultrapassou os seus 

limites e deu origem a uma Forma Sonata beethoveniana. 

 Da observação formal da obra, foi possível encontrar a seguinte estrutura: 

 1. EXPOSIÇÃO 

  Exaltação ao SER MUSICAL 

  Leitgedanke: In Sinn und Gedanken (Nos Sentidos e no Pensamento) 

2. DESENVOLVIMENTO 

  Início da narrativa (com introdução dos personagens) 

  Pequenas histórias paralelas (na música, inclinações a outras tonalidades) 

  Nova narrativa que surge de dentro do conto (na música, modulação) 

Retorno a narrativa principal e conflito (Razão e Sentimento) 

3. REEXPOSIÇÃO 

  Cresce a tensão do conflito (coro: “-Insensível, sem coração, sem alma!”) 

  Resolução do conflito (Desabafo) (coro: “Lá vai o Inimigo da Música!) 

4. PARTE com NÃO-FECHAMENTO 

  A obra remete a outras obras (Novalis e Os Discípulos de Sais) 

 

 Como na Forma Sonata, a EXPOSIÇÃO é a abertura, ou uma primeira parte, na 

qual o tema da obra é exposto. A seguir dá-se início ao DESENVOLVIMENTO da obra, 

numa secção central, que pode estar dividida em partes bem definidas, como na Forma 

Sonata tradicional, mas não é o caso em Beethoven. Vejamos o que o próprio Hoffmann 

                                                 
9
 No original: An die Glückseligkeit, selbst ein Virtuos zu sein, will ich gar nicht denken; denn noch viel tiefer 

wird dann mein Schmerz, daß mir aller Sinn für Musik so ganz und gar abgeht, woher denn auch meine 

unbeschreibliche Unbeholfenheit in der Ausübung dieser herrlichen Kunst, die ich leider von Kindheit auf 

gezeigt, rühren vermag. (HOFFMANN, 1946, p.390). 
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diz a seu respeito, na análise dos dois Trios para Piano, Op.70, de Ludwig van Beethoven 

(1770-1827): 

Um tema simples e cantante, mas frutífero e próprio para as mais variadas mudanças, 

reduções contrapontísticas, etc., encontra-se na base de cada frase, todos os demais 

temas paralelos e figuras estão ligados intimamente com a idéia principal, de modo que 

tudo se entrelaça e organiza. Assim é a estrutura do todo; mas nesta construção 

artificial, trocam-se as mais fantásticas imagens num incansável vôo, no qual alegria e 

dor, melancolia e deleite projetam-se lado a lado, ou um dentro do outro
10

 (Trad. 

nossa). 

 

 Esta análise musical nos lembra sua análise sobre a pintura de Jacques Callot, já 

citada anteriormente. Comparando-a com a sua narrativa contística, podemos encontrar 

interessantes relacionamentos. 

 Este pequeno conto traz em si uma idéia principal, que se desdobra nesta seção 

central do conto. Pequenas histórias surgem paralelamente, ou de dentro de outras, como a 

do advogado músico meio louco, que fazia caretas e terminava a música antes dos seus 

colegas; ou a do vizinho Peter, que fazia experiências com o gato, ou a da mosca no nariz 

do advogado músico, que o faz chacoalhar a cabeça num crescendo contínuo, manobrando 

o arco do violino medonhamente. São sempre histórias com humor, em que se misturam 

sentimentos opostos. 

 Na parte chamada REEXPOSIÇÃO, o tema retorna.  No conto, há uma volta ao 

conflito inicial, que agora será tensionado para resolver-se numa grande coda, o desabafo 

do narrador, ao comentar o que sente, e explicar porque não consegue irromper em aplausos 

e gritos de “Bravo!” depois de ouvir uma obra primorosamente composta e interpretada: 

 

(…) eu fico em silêncio e olho para o meu íntimo, porque lá ainda brilham todos os sons 

que soaram no exterior,e então eu sou acusado de frio, insensível, um Inimigo da 

Música
11

.(Trad. nossa). 

 

                                                 
10

  No original:  Ein einfaches, aber fruchtbares, zu den verschiedensten kontrapunktischen Wendungen, 

Abkürzungen und so weiter taugliches, singbares Thema liegt jedem Satze zum Grunde, alle übringen 

Nebenthemata und Figuren sind dem Hauptgedanken innig verwandt, so daβ sich alles verschlingt und 

ordnet. So ist die Struktur des Ganzen; aber in diesem künstlichen Bau wechseln in rastlosem Fluge die 

wunderbarsten Bilder, in denen Freude und Schmerz, Wehmut und Wonne neben- und ineinander 

hervortreten“ (HOFFMANN, 1946, p.356). 
11

 No original:  (…), ich bleibe still und schaue in mein Inneres, weil da noch alle die außen verklungenen 

Töne widerstrahlen, und da werde ich kalt, empfindungslos, ein Musikfeind gescholten.(HOFFMANN, 1946, 

p.397). 
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 Na quarta parte, a qual chamamos de PARTE com NÃO-FECHAMENTO, temos 

uma surpresa, pois aqui Hoffmann sai da Forma Sonata para levar o leitor, primeiro a 

conhecer seu famoso personagem, o maestro Kreisler, que surge inesperadamente como 

o único que lhe compreende além da Tia, e o orienta, indicando uma obra real, escrita 

por Novalis (1772-1801), na qual existe um aprendiz que lembraria o caso do narrador 

no conto Os Discípulos de Saïs (NOVALIS: 1989). Conta-nos então o narrador, que vai 

em busca do livro numa biblioteca. O bibliotecário, não encontrando logo o livro, diz-

lhe primeiro que o livro não pára na prateleira, e depois que, afinal, como o livro nunca 

saía da prateleira, havia-o guardado noutro lugar. Quando o recebe, sai do conto para 

dizer que agora lerá este livro, para saber o que é que afinal se passa com Os 

Discípulos em Saïs. 

 

5. NOVALIS / A MÚSICA DA NATUREZA 

 Ao sermos remetidos para o conto de Novalis, somos direcionados ao conto que 

provavelmente deu origem ao Inimigo da Música, ou pelo menos a uma série de imagens 

poéticas sobre a relação entre Música e Natureza, a Harmonia, a natureza das coisas, sobre 

o universo que existe dentro de nós e a questão do mundo interior em relação ao mundo 

exterior. Também Novalis falará sobre “o Sentir e o Pensar”, em Os Discípulos de Saïs, no 

trecho em que as mil diferentes naturezas falam sobre a música interna da Natureza: 

Ah, exclamavam; pudesse o homem compreender a música interna da Natureza, e um 

sentido tivesse para captar a harmonia exterior! Soubesse ao menos, (...), que estamos 

todas unidas e nenhuma de nós, sem as demais, pode subsistir! (...) Ah! Aprendesse a 

tocar, a sentir! Bem poucos conhecem esta dádiva celeste, de todas a mais natural e 

capaz de fazer voltar o tempo de outrora. O elemento essencial deste sentido é uma luz 

interior que se fragmenta em magníficas e poderosas cores. Se tal se sucedesse, as 

estrelas iriam levantar-se nele e aprenderia a tocar, a sentir o universo inteiro de mais 

clara e variada forma; em contrapartida os seus olhos não lhe deixam hoje ver mais do 

que limites e superfícies. (...) O pensamento não passa de um sonho desta sensação, uma 

carícia, um contacto morto, uma vida pardacenta e débil”.(NOVALIS, 1989, p. 60). 

  

 O narrador, ao falar sobre o canto maravilhoso da Tia cantora, também comenta 

sobre uma luz interior, que brilha com os sons da bela música, tocada no mundo real, e que 

se projeta com brilho em seu mundo interior: 

Eu bem sei que uma voz, um canto como o da minha tia penetra bem no meu íntimo, 

provocando ali sentimentos, para os quais eu nem tenho palavras; como se fosse a 
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própria glória, que se elevasse sobre a terra, e por isto mesmo não conseguisse 

encontrar uma expressão terrena; eu fico em silêncio e olho para o meu íntimo, porque 

lá ainda brilham todos os sons que soaram no exterior
12

.(Trad. nossa) 

 

Hoffmann, em O Inimigo da Música, faz a crítica ao olhar racional da burguesia, 

que admira intelectualmente o virtuose e a sua produção técnica, referindo-se a música 

como um produto da moda, sobre o qual todos deveriam ter algo a dizer, mesmo quando se 

trata de um barulho musical que nada tinha a dizer: 

“Lá vai ele fugindo, o inimigo da música!” e lamentam por mim, pois todos os que são 

cultos, exigem agora com razão (ou se sentem no direito de exigir), que para além do 

interesse pelas artes, se faça em ocasiões uma reverência, e igualmente, se fale, sobre 

aquilo que não se sabe, e também se goste e se ocupe de música.
13

 (Trad. nossa) 

 

A seguir, fala sobre a música da natureza que reina no seu universo interior: 
 

E então eu, que diversas vezes, por isso mesmo acabo escapando para dentro da minha 

solidão, onde o eterno poder reinante desperta, no rumorejar das folhas de carvalho 

acima da minha cabeça, no murmurar da fonte, sons maravilhosos, que secretamente se 

entrelaçam com as sonoridades que descansam no meu interior e, por fim, se irradiam 

em belíssima música.
14

 (Trad. nossa) 

 

 Não é difícil perceber a afinidade entre as duas obras, e o diálogo que Hoffmann 

estabelece com Novalis. A música para E.T.A. Hoffmann é um meio de re-ligação com a 

Natureza, através do qual ele é levado às alturas, ao maravilhoso mundo da imaginação: 

Então é como se a música que ouvi fosse eu mesmo. – Por essa razão eu nunca pergunto 

quem é o artista; isso me parece ser totalmente indiferente. Para mim é como se lá no 

alto apenas uma massa psíquica se movesse, e como se assim eu tivesse composto 

muitas maravilhas
15

. (Trad. nossa) 

                                                 
12

 No original: Ich weiß wohl, daß eine solche Stimme, ein solcher Gesang wie der meiner Tante so recht in 

mein Innerstes dringt, und sich da Gefühle regen, für die ich gar keine Worte habe; es ist mir, als sei das eben 

die Seligkeit, welche sich über das Irdische hebt und daher auch im Irdischen keinen Ausdruck zu finden 

vermag; aber eben deshalb ist es mir ganz unmöglich, höre ich eine solche Sängerin, in die laute 

Bewunderung auszubrechen wie die andern; ich bleibe still und schaue in mein Inneres, weil da noch alle die 

außen verklungenen Töne widerstrahlen. (HOFFMANN, 1946, p.396-397) 
13

 No original: »Da läuft er fort, der Musikfeind!« und bedauern mich, da jeder Gebildete jetzt mit Recht 

verlangt, daß man nächst der Kunst, sich anständig zu verbeugen, und ebenso auch über das, was man nicht 

weiß, zu reden, auch die Musik liebe und treibe. (HOFFMANN, 1946, p.398) 
14

 No original: Daß ich nun eben von diesem Treiben so oft getrieben werde hinaus in die Einsamkeit, wo die 

ewig waltende Macht in dem Rauschen der Eichenblätter über meinem Haupte, in dem Plätschern der Quelle 

wunderbare Töne anregt, die sich geheimnisvoll verschlingen mit den Lauten, die in meinem Innern ruhen 

und nun in herrlicher Musik hervorstrahlen.. (HOFFMANN, 1946, p.398) 
15

 No original: Es kommt mir dann vor, als sei die gehörte Musik ich selbst. – Ich frage daher niemals nach 

dem Meister; das scheint mir ganz gleichgültig. Es ist mir so, als werde auf dem höchsten Punkt nur eine 

psychische Masse bewegt, und als habe ich in diesem Sinne viel Herrliches komponiert. (HOFFMANN, 1946, 

p.39-3988) 
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6. INTERTEXTUALIDADE E INTERMIDIALIDADE 

 No âmbito desta pesquisa, deparamo-nos com alguns contos de música (como Die 

Fermate, Der Baron Von B. e Der Kampf der Sänger) que, na organização do próprio 

Hoffmann, apareciam em outra coleção, publicada entre 1819 e 1821 pela Reimer em 

quatro volumes, chamada Die Serapionsbrüder (Os irmãos de Serapião), por vezes 

acrescidos de comentários  ao início ou ao final, fazendo menção aos encontros 

serapiônticos e ao Princípio Serapiôntico.  

Na busca da melhor compreensão de sua obra, fez-se então necessária a leitura 

também do conto Serapion und das Serapiontische Prinzip (Serapião e o Princípio 

Serapiôntico), escrito para esta coleção e publicado em seu primeiro volume, em 1819. 

Apesar de ter sido publicado cinco anos mais tarde do que O Inimigo da Música, este conto 

revelou-se como uma fórmula mágica para a compreensão da contística hoffmanniana. Nele 

encontramos registrados comentários dos encontros de Hoffmann com os seus pares de 

poetas, artistas e pensadores da época, que narravam e discutiam contos entre si. Os 

chamados encontros serapiônticos aconteceram como tertúlias num círculo de poetas, ou 

uma irmandade, como muitas na época surgiram. Dela participaram, entre outros, 

Hoffmann (Theodor ou Lothar Pikulik), Contessa (Sylvester), Hitzig (Ottmar), Koreff 

(Vizenz), Chamisso e Fouqué, que aparecem nos Irmãos de Serapião com nomes fictícios. 

O nome inicial para o clube era Os Irmãos de Serafim, mas em 14 de novembro de 1818, 

dia da comemoração de São Serapião, em homenagem a este imigrante, que viveu no Egito, 

no séc. IV, e morreu louco.  Os presentes decidem adotar o santo como patrono, e em sua 

homenagem mudam o nome do clube para Os Irmãos de Serapião. Segundo o narrador, “o 

Irmão Serapião tinha o poder da visão interior”, mas não fazia a ligação com o mundo 

exterior. Um “estrela inimiga” lhe havia roubado o reconhecimento da “duplicidade, à qual 

está condicionada a nossa existência terrena”. “Seus irmãos” do mundo exterior, pedem 

então que o seu poder, “o seu espírito visionário vagueie sobre eles, transformando a sua 

regra numa a ser seguida”. E assim surge o Princípio Serapiôntico, segundo o qual, 

conforme explica um dos personagens durante um dos encontros: (...) o mundo exterior, no 
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qual estamos encaixotados, funciona como uma alavanca para a força interior, que 

ilumina o nosso mundo interior (HOFFMANN: 1963, p.69-71). 

Os encontros tornaram-se hábito. Sem um programa literário, liam-se e debatiam-se 

obras poéticas segundo o Princípio Serapiôntico. Este já apontava para um Realismo, mas 

sem ainda se desligar do Romantismo. Segundo o Princípio, o poeta deve “realmente ver 

ou ter visto dentro de si a história que tem a contar” (HOFFMANN: 1963, p.69). O poeta, 

através do seu olho interior, deve ser capaz de sentir e vivenciar o que conta. 

No conto O Princípio Serapiôntico, Hoffmann expõe postulados e regras, como 

uma fórmula. Tais diretrizes, formais e de conteúdo, não estavam ainda registradas 

formalmente, mas a maioria das obras do Romantismo pode ser classificada segundo as 

mesmas. 

Regina Kland (2003), ao apresentar suas considerações teóricas sobre um modo de 

narrar e a filosofia do Princípio Serapiôntico, além dos principais aspectos individuais, 

apresenta os dois principais postulados deste princípio: a prioridade ao visual, e o 

entrelaçamento do fantástico. Segundo Kland, o Princípio Serapiôntico pode ser visto 

também como um princípio sinestésico e intermidial.  Conforme propõe Kland, o Princípio 

pode ser sintetizado a partir de oito aspectos que dele se depreendem: 

1) Aspecto estético formal: Formalmente, a obra deve ser composta de uma unidade, ter 

um tema colocado acima de tudo; deve-se conseguir dos detalhes a impressão de um todo, 

mais importante do que cada detalhe em si. Somente um artista deve trabalhar na sua obra. 

2) Aspecto do equilíbrio: os serapiônticos partem da dicotomia “mundo interior” / “mundo 

exterior”. O mundo interior é um mundo de pura fantasia e imaginação, mas que também 

prende em si o próprio poeta/escritor, enlouquecendo-o por fim. O mundo exterior é a pura 

realidade, e quem apenas nele viver, perderá sua inteligência, transformando sua vida em 

banalidade. O desafio do princípio serapiôntico é o equilíbrio destes opostos. A idéia da 

duplicidade entre Rotina e Fantasia, do Pré-Romantismo , é ampliada por Hoffmann em 

uma nova dimensão, na qual a rotina e os fatos históricos se contrapõe à fantasia. 

3) Aspecto criador e criativo: O princípio da “visão verdadeira” é, em termos de 

conteúdo, o valor maior do princípio serapiôntico. As imagens numa narrativa devem ser 
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tão incorporadas a ponto de não serem mais simples reproduções, mas sim, imagens que 

realmente tenham sido vistas pelo olho interior de quem conta. 

4) O modo de aquisição/criação: A atração visual em todas as cores e formas é básico e 

primário para o princípio serapiôntico. As imagens diante do olho interno são então 

produtos da fantasia, baseados nas impressões registradas. 

5) A preparação serapiôntica de uma história: como base da “imaginação visionária”, 

também uma outra atração visual pode servir de modelo (por ex., algum material histórico-

literário). Buscar informações em áreas específicas do conhecimento, como da construção, 

ou das ciências naturais, ou sobre a biografia do protagonista, ou material de outras obras 

literárias. A descrição colorida com muito amor aos detalhes, e o equilíbrio entre as 

dimensões imaginadas, o mundo exterior e o interior são típicas do princípio serapiôntico. 

6) Aspecto da Verossimilhança: “Vivência” significa para o serapiôntico, não 

necessariamente uma experiência pessoal, mas a capacidade de imaginação. Contudo, o 

poeta só deve exteriorizar aquilo que tenha verdadeiramente “visto”. 

7) O aspecto da credibilidade: O poeta deve crer naquilo que viu internamente e narra. 

Ele não deve escrever contrariamente ao que viu internamente. Quando a crença não 

combina com as experiências da realidade, devem ser recriados personagens que tragam as 

duas possibilidades em si, para que pelo menos se tenha a possibilidade de crença. 

8) Fidelidade aos detalhes: Hoffmann, como um artista multifacetado, enfatiza que só se 

consegue fazer uma boa obra, quando se possui a técnica para tal. Quando se deseja 

aproximar o imaginado a alguém, deve-se utilizar a exatidão e a riqueza de detalhes. 

Descrições de rumores, formas, cores, sensações, luzes, sombras e ruídos servem para se 

conseguir uma imagem particular. 

Outro ensaio sobre o Princípio Serapiôntico, desta vez de Uwe Japp (1992), 

comenta como reconhecer um conto serapiôntico. Segundo Japp, o primeiro indício é o 

entusiasmo causado no leitor.  Para Hoffmann, o entusiasmo, que provém da Visão interior 

(Inneres Schauen), deve se repetir no leitor, o que só será possível se o poeta também tiver 

passado por ele. Este processo lembra a imagem dos anéis de Héracles (a Musa, o poeta, o 
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rapsodo e o público), pelos quais o entusiasmo perpassa como uma energia que se propaga 

desde a inspiração musal até o público, que o recebe no teatro e volta para casa 

entusiasmado, ou inspirado (PINHEIRO: 2008, p.46). 

Em O Inimigo da Música, Hoffmann traz também a questão do entusiasmo, através 

do artista que executa uma peça musical. O virtuosismo está associado à técnica, logo à 

razão, enquanto que o bom intérprete é aquele que, além da técnica, é capaz de interpretar 

com sentimento. Segundo o Princípio Serapiôntico, o poeta (músico, contista, ou 

intérprete) não deve apenas pretender interpretar, não deve apenas ter pensado o que 

contará, e não deve apenas tocar pelos honorários. Sentir e pensar devem andar juntos. O 

artista, ou o poeta, deve não apenas dominar a técnica, mas buscar uma autenticidade 

naquilo que tem a contar, ou interpretar, e esta autenticidade lhe será dada pela visão 

interior (JAPP, 1992, p.69). Uma narrativa apenas pensada não entusiasmará o leitor; mas 

uma serapiôntica, sim. Ele precisa realmente ter visto internamente o que conta; tem que 

sentir o que toca ou interpreta. 

As narrativas hoffmannianas colocadas na boca dos personagens de Os Irmãos de 

Serapião são construídas, em grande parte, sobre fontes históricas. São utilizadas fontes, 

estudadas e consultadas crônicas ou outros escritos, a fim de aproximar o legível ao 

visualizável
16

. O mundo real e o mundo da imaginação se completam e devem coexistir, 

como num jogo de espelhos, num movimento de fora para dentro e de dentro para fora, 

assim como o mundo interior e o mundo exterior. O mundo interior é onde tudo o que se 

quer contar deve ser visto, e o mundo exterior é o espaço, no qual aquilo que foi visto deve 

ser registrado. O mundo real, por um lado, age como um gancho de impulso para o mundo 

da fantasia, e por outro, como o lugar de projeção da visão interior (JAPP, 1992, p.72). É 

nele que o poeta projeta ou pinta a paisagem, com cores, brumas, aromas, sombras e luzes. 

Em Hoffmann, todos estes adjetivos servem para dar vida às paisagens e à narrativa.  A 

música, que é parte da natureza, projeta-se no interior do ser, iluminando o mundo interior.  

Faz com que se enxerguem todas as fantásticas imagens e figuras provocadas por ela. 

                                                 
16

 Vale a pena lembrar a célebre frase de Paul Klee: “A arte não reproduz o visível, mas torna visível” (KLEE: 

2001, p.43). 
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Theodor, um dos personagens que por vezes representa E.T.A. Hoffmann em Os 

Irmãos de Serapião, ao comentar sobre a Fantasia e a Imaginação, fala com propriedade 

sobre “uma Poética do Escalador dos Céus (Himmelsleiter)”: 

A base da escada que leva aos céus, pela qual se deseja escalar às alturas, deve estar 

presa na vida, de forma que qualquer um possa por ela subir. Por mais e mais alto que 

alguém se enconte, num fantástico mundo mágico, mesmo assim este reino ainda estará 

inserido em sua vida, e será, na verdade, a mais bela e maravilhosa parte dela.
17

 (apud 

JAPP: 1992, p.72). (Trad. nossa) 

 

 Em O Inimigo da Música, o mundo interior recebe input da música do exterior, que, 

quando transmite o entusiasmo, brilha no interior e produz Verlebendigung
18

, dando 

animação e vida ao narrador-protagonista. A música provoca nele vibrações de prazer e 

dor, e este ganha em vivacidade e animação. O canto da Tia tem a capacidade de atingir o 

íntimo do narrador, provocando estranhas sensações de melancolia e prazer, que o fazem 

chorar. Ela é o rapsodo, que recebe o entusiasmo da musa passado ao poeta. Quando ela 

canta, transmite-lhe esta energia que, refletida em seu interior, faz com que ele suba às 

alturas, vendo todas as figuras provocadas por ela, e imaginando-se como a própria música. 

Novalis, com a sua novela da natureza, Os Discípulos de Saïs, deu a Hoffmann a 

essência do que ele pensava e sentia em relação à música. Para o poeta-filósofo Novalis, 

aquele que consegue ter proveito das duas percepções, o Sentir e o Pensar, vê o mundo 

exterior transparente, e o interior complexo, cheio de significados. Para ele, “o homem 

passará então a um vivo estado íntimo entre dois mundos, na mais completa liberdade e em 

suave consciência da força que tem” (NOVALIS: 1989, p. 62) . 
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O teatro naturalista, a homossexualidade e a religião em O pecado de 

João Agonia, de Bernardo Santareno 

Francisco Maciel Silveira Filho1 

(Mackenzie) 

 

RESUMO  

 

Este artigo visa realizar uma análise da peça O pecado de João Agonia, de 

autoria do teatrólogo português Bernardo Santareno, promovendo um intercâmbio 

entre os panoramas político, histórico, cultural e social da sociedade portuguesa do 

início da segunda metade do século XX e os aspectos mais relevantes presentes na 

teoria das relações de gênero, dando-se especial ênfase à questão da 

homossexualidade, mote central da obra estudada.  Ademais serão discutidas a 

estrutura da peça em questão, como suas temáticas principais, título, enredo e 

personagens, correlacionando-os ao naturalismo do teatro português, gênero ao qual 

o trabalho santareniano se filia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bernardo Santareno, Homossexualidade, Religiosidade, 

Teatro, Naturalismo. 

 

ABSTRACT  

This article aims to conduct a review of O pecado de João Agonia, written by 

the Portuguese playwright Bernardo Santareno, promoting an exchange between 

political views, historical, cultural and social development of Portuguese society from 

the beginning of the second half of the twentieth century and the most relevant in the 

present theory of gender relations, with particular emphasis on the issue of 

homosexuality, the central theme of the novel in question. Also discussed are the 

structure of the piece in question as its main theme, title, plot and characters, 

correlating them to the naturalism of the Portuguese theater genre to which the work 

santareniano joins. 

 

                                                 
1
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docente nos cursos de graduação e pós graduação das Universidades Presbiteriana Mackenzie e Salesiana  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise da peça O pecado de 

João Agonia, promovendo um intercâmbio entre os panoramas político, histórico, 

cultural e social da sociedade portuguesa do início da segunda metade do século XX e 

os aspectos mais relevantes presentes na teoria das relações de gênero, dando-se 

especial ênfase à questão da homossexualidade.  

Aliado a esse propósito, pretende-se à realização de uma análise formal quanto 

à estrutura da referida peça, dissecando-a nos aspectos relativos ao seu tempo, 

temática, cenários, personagens, atos e cenas. Enriquecendo e ampliando a 

discussão atinente a esses aspectos, faz-se bastante relevante as ponderações 

relativas ao título da obra, ao seu enredo e aos signos dos quais o autor lança mão, 

como meio por nós utilizado para exemplificar e ilustrar concretamente a filiação de 

Santareno ao campo do naturalismo. 

                       

Tendo-se em vista que o trabalho proposto se dedica a dissecar um autor cuja 

veia teatral trágica permeia toda uma dramaturgia rica em tipos regionais, que nem por 

isso se pretendem pouco complexos, parece-nos clara a necessidade de discorrer 

sobre o teatro de forma macroscópica, entabulando suas correlações e distinções no 

contraponto com o romance, para, então, apurando o olhar, direcionarmo-nos rumo ao 

teatro naturalista, sem que nos esqueçamos ao longo dessa jornada do cuidado no 

trato da tragédia, gênero datado, mas cujos traços e tintas são de grande alcance na 

obra do autor. 

E como esse trabalho também pretende um mapeamento e melhor 

entendimento das relações de gênero nas sociedades ocidentais tendo por base, para 

tanto, as personagens santarenianas, não poderíamos deixar de trabalhar com a 

análise da peça à luz da teoria das relações de gênero, promovendo-se uma 

interlocução que se pretende inovadora quando confrontada às demais teses, 

dissertações e outros estudos já realizados sobre o universo e sobre a obra do autor, 

direcionados, a maioria deles para o já mencionado aspecto trágico. 

Finalizando-se o escopo do referido trabalho, igual cuidado foi atribuído às 

origens e causas da homossexualidade, já que a temática da peça O pecado de João 

Agonia corresponde à impossibilidade de um homem em vivenciar uma orientação 

sexual periférica no seio de uma sociedade caracterizada pela tradição e pelo apego 
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às regras e ditames religiosos. O mesmo tratamento foi concebido à temática religiosa, 

assunto que embora subjacente nessa peça, corporifica-se enquanto um dos mais 

consistentes no universo do autor e na configuração da história da homossexualidade. 

 

 

O AUTOR 

Bernardo Santareno, pseudônimo de Antônio Martinho do Rosário, nasceu em 

Santarém em 1920, vindo a falecer em 1980 em Lisboa. Formado em medicina pela 

Universidade de Coimbra, exerceu a psiquiatria e fez especialização em psicologia. 

Influenciado pelo teatro de Frederico Garcia Lorca, desenvolve temas relacionados ao 

psiquismo de um povo, a sexualidade e a sacralidade, todos eles levados a situações 

limite, como crimes, mortes e marginalização, tendo sido um dos dramaturgos mais 

originais e requisitados após o 25 de abril. 

A sua carreira literária se inicia com três livros de versos (A Morte na Raiz, 

1954; Romances do Mar, 1955; Os Olhos da Víbora, 1957), inaugurando-se sua 

produção teatral no mesmo ano com as peças O Bailarino, A Excomungada e A 

Promessa, às quais se seguem O Lugre, O Crime da Aldeia velha, em 1959, Antônio 

Marinheiro, em 1960, O Duelo, Irmã Natividade, Os Anjos e o Sangue e O Pecado de 

João Agonia, em 1961.  

     Esse primeiro ciclo, também chamado de sua primeira fase, caracterizou-se 

por obras cujos temas remetem às raízes populares, associadas às preocupações 

existenciais que acometem visceralmente a humanidade, dividida entre o apelo do 

Amor e o apelo da Morte, finaliza-se com a peça Anunciação de 1962. Há nestas 

produções uma tensão emocional que se resolve por meio das catarses produzidas 

pelas situações vividas por personagens cuja tragicidade se evidencia na falta de 

opção diante do destino que as cerca e as aprisiona, quase que de modo irrefutável e 

irreversível.  

            Retratos de povos fechados em seus micro-organismos assolados por uma 

tragédia inevitável, são marcantes os fortes traços psicanalíticos e  simbológicos 

encontrados em quase todas as suas peças, caracterizando uma produção marcada 

pela coesão dos elementos trabalhados. Bebendo de fontes que o aproximam do 

universo de grandes autores como Sartre, Garcia Lorca, Ionesco e Jean Genet, 

Santareno, como poucos, teve a coragem e a sensibilidade de por as mãos em 

grandes e dolorosas feridas portuguesas, atacando superstições atávicas e expondo 

conflitos sexuais, ideológicos e sociais. Valendo-se de uma linguagem extremamente 

coloquial, muitas de suas cenas são estruturadas com base em um ritmo frenético de 

ação que acaba por resultar em uma tragédia que já se anuncia, montada peça a 
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peça, com o cuidado e acuidade que são próprios do dramaturgo.  

     A partir de 1966, mais vinculado ao universo e à realidade da esquerda portuguesa, 

concebe a peça O Judeu, sobre o calvário de Antônio José da Silva, queimado pelo 

Santo Ofício. Neste momento, sua obra se torna mais política e interveniente 

socialmente, assimilando estruturas afins à dramaturgia épica brechteana, tanto que 

tal peça é considerada a primeira obra didática brechteana em Portugal. Seguem-se 

as peças O inferno de1967, A Traição do Padre Martinho de 1969 e Português, 

Escritor, 45 Anos de Idade de1974, drama que seria o primeiro original português a 

estrear após a tão buscada e acalantada restauração da democracia portuguesa.                            

Em 1979, com Os Marginais e a Revolução, quatro peças em um único ato, os 

elementos das suas duas fases se integram, misturando-se a sexualidade das 

primeiras peças ao contexto social impresso nas obras seguintes.  

  Independente da fase à qual suas peças estejam vinculadas, as mesmas 

temáticas são enfocadas. Encontramos de forma pungente o direito ao exercício das 

diferenças  e a luta contra todos os tipos de opressão e a discriminação humana, 

sejam elas de ordem social, sexual, racial, política ou econômica. 

Embora tenha tido suas peças representadas com maior frequência na década 

de 60, ainda assim, não obteve o sucesso devido.  

Segundo José Oliveira Barata, grande conhecedor de sua dramaturgia, um dos 

motivos pelos quais suas peças são pouco encenadas corresponde ao fato das 

mesmas serem muito prolixas e excessivas, exigindo para sua viabilização a 

necessidade de grandes elencos, estrutura fora do alcance e da realidade da maioria 

das companhias teatrais da atualidade. Uma realidade de dura censura política fez 

com que o autor se acostumasse à ideia de que suas peças nunca seriam 

representadas ou teriam o devido valor.  

Em 1959 publicou o volume de narrativas  Nos Mares do Fim do Mundo, 

resultado de sua experiência como médico da frota bacalhoeira. Esse trabalho 

germinal resultou posteriormente na peça O Lugre. Inédito permaneceu o intenso 

drama O Punho, relato da Reforma Agrária, em terras alentejanas. Em relação ao seu 

espólio, grande parte do mesmo se encontra no Arquivo de Cultura Portuguesa 

Contemporânea da Biblioteca Nacional, pronto para ser desbravado e estudado como 

merece um autor do peso de Santareno.  

 

O ESTILO DE SANTARENO: O TRÁGICO X O DRAMÁTICO 

 

                Temos em Santareno um autor que exterioriza em suas obras todo o 

seu universo interno, riquíssimo em contradições e questionamentos, sem se 
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esquecer, entretanto, da dura realidade que o cerca e que clama por alternativas, 

atuando de forma direta, objetiva e constante sobre o seu meio sociocultural. Toda a 

crença, a cosmovisão e a problemática de um homem vivendo as angústias e 

problemas de sua época e sociedade encontram tradução transparente nesse autor, 

que para muito além da tentativa de fazer de suas personagens meros simulacros da 

sua vida, conseguiu impregná-las de toda uma gama de sentimentos contraditórios e 

humanos. 

Suas personagens, tais quais oráculos trágicos, tem a obrigação de desvendar 

toda uma falsa moral e uma perversa hipocrisia que rege a vida e os destinos 

portugueses, na tentativa constante de libertar almas aprisionadas no vazio das 

aparências. Não é mistério o motivo pelo qual a morte seja, na maioria de suas 

personagens, o único caminho possível. Desafiar as regras sociais implica em uma 

inadequação e falta de assimilação social, cuja morte parece ser o destino mais 

coerente a ser seguido. 

Para tanto, parece perfeita a adoção de um gênero como a tragédia, elaborada 

pelos gregos, mas cujos ecos e ressonâncias continuam presentes em muitas de 

nossas obras teatrais. Embora não haja mais o poder dos Deuses gregos exercendo 

sua pressão e fúria sobre os reles mortais, ditando sobre eles seus destinos e 

encurralando-os de tal forma que não lhes reste mais nada que não a aceitação 

trágica daquilo que os espera, podemos contar com a pressão do grupo social, 

representado pelos espécimes que compõe o centro de referência que ordena nossos 

destinos e caminhos na modernidade. 

O significado adotado modernamente para a palavra tragédia passou a ser 

empregado desvinculado da concepção grega na qual se encontra sua origem. Para 

os gregos tragikós seria uma forma artística utilizada para representar uma ação 

concreta, de grande magnitude e só passível de ocorrer entre heróis ou pessoas de 

elevada estirpe, sendo tais histórias representadas ao público com o objetivo de atingir 

através da encenação a produção da catarse, encarada como uma espécie de 

exorcismo coletivo através do qual a audiência acompanharia o calvário do herói 

decaído, encontrando nessa situação o meio necessário para expiar seus próprios 

males. 

 O tema central nas tragédias corresponde sempre, com pouca variação, à 

queda do herói que se encontrava numa linha ascendente de vitórias, conquistas e 

realizações, até que um golpe do destino se encarregue por tragá-lo às profundezas 

das sombras, mudando sua sorte e a daqueles que o cercam como sua família, seus 

amigos, seus vizinhos, a corte e o palácio. 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                                                           79 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br 

Setembro de 2011 

Como fatores primordiais para a caracterização de uma tragédia, temos, em 

primeiro lugar, a presença de um herói que seja alguém de reconhecida importância 

moral e que consiga se manter virtuoso e respeitado mesmo frente ao destino trágico 

que se lhe apresenta. Deve se tratar de alguém consciente e atuante, que não 

corresponda a uma marionete nas mãos dos Deuses, embora sua atuação e 

consciência estejam delimitadas desde sempre pela vontade onipresente desses 

mesmos Deuses.  

Na sequência, reforçando o aspecto anterior, é preciso que a queda sofrida 

seja drástica, conduzindo esse herói do mundo da segurança e do prestígio para o da 

desgraça, realizando-se a mudança da fortuna de seu destino. E para finalizar a 

caracterização do herói trágico é preciso não haver soluções ou alternativas que não a 

sua condução para o cadafalso, na medida em que o herói cumpre a fatalidade de um 

destino predeterminado. 

  No seu comparativo com o gênero dramático, há um dado primordial que é a 

possibilidade do livre arbítrio, situação que não existe nas tragédias. Tanto é assim, 

que muitos são os teóricos a considerar a impossibilidade do gênero trágico em peças 

posteriores ao advento do cristianismo, restringindo-se sua aplicação ao universo 

pagão. A tragédia clássica seria um gênero incompatível com a ideia de uma possível 

redenção das almas pecadoras aos olhos de Deus, já que para o herói trágico não há 

redenção possível. 

Assim como nas peças de Santareno, a temática contemporânea, calcada em 

assuntos extraídos da realidade, e muito ao gosto popular, foi a primeira das bases 

utilizadas nas peças trágicas; entretanto, não se manteve como possibilidade viável à 

maioria dos seus autores, já que a adoção de tais assuntos lhes poderia causar 

problemas. Essa situação os fez procurar temas míticos, de domínio e apropriação 

popular, já que para a plateia grega, muito ciosa da importância de sua cultura, o 

importante seria a catarse decorrente da ação encenada, provocando um grande 

contraste em relação às peças modernas, cujo gosto pelo novo se faz cada vez mais 

forte e presente. 

Com a descrença dos homens no universo mítico dos Deuses, com o avanço 

da democracia e com os muitos desafios bélicos enfrentados pelos atenienses, o 

gênero trágico começou mais e mais a cair em desuso. 

Dito isto, na forma, certamente a peça de Santareno não se trata de uma 

tragédia, já que não fala de um herói de comportamento e ideais ilibados e 

inquestionáveis, mas sim de um homem comum como qualquer outro, cujo maior 

pecado foi o de dar vazão aos instintos quase incontroláveis de uma orientação tida 

como espúria para a tradicional e repressora sociedade portuguesa. Embora a queda 
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sofrida por João seja muito drástica e até fatal no desenrolar do seu destino, como 

manda o figurino trágico, devemos ponderar a presença do livre arbítrio como 

ingrediente que afasta a saga da personagem da sua caracterização enquanto uma 

epopeia trágica.  

No que tange a falta de alternativas para o herói/personagem, enquanto o 

terceiro componente necessário para a adequação da trama à fôrma trágica, embora 

muitos teóricos venham a desconsiderar nesta peça a possibilidade de caracterização 

de uma vida para a qual não haja alternativas diferentes do suicídio ou do assassinato, 

quando analisamos a questão sob o ponto de vista da orientação sexual, algo de 

determinante se modifica e altera os possíveis rumos de entendimento.  

Se considerarmos que a orientação sexual não é algo ao qual se escolha, daí 

não mais se adotar o conceito de opção sexual, usado até outrora, defrontaremo-nos 

com uma realidade imposta aos seres, materializando algo que está além da vontade 

e da possibilidade de escolha das pessoas, desafiando-as e zombando do livre 

arbítrio, grande vitória e conquista da era cristã. 

Certamente há de se aceitar que todos os seres humanos têm o livre arbítrio de 

escolher o que fazer ou deixar de fazer, podendo-se optar entre dar vazão ou não à 

sua sexualidade seja ela qual for. Entretanto, por mais que se possa barganhar com a 

exteriorização da sexualidade, o mesmo não se pode fazer com a sexualidade naquilo 

que ela tem de mais subjetivo, intransferível e pessoal, ou seja, uma orientação que 

está para além da superficialidade de comportamentos que se exteriorizam, modificam 

e reorientam. 

 Não poderíamos, então, aventar a possibilidade de uma orientação sexual 

desenhada e concebida como um capricho dos Deuses, como uma saga da qual não 

se escapa impunemente, equiparando-a ao destino traçado por esses mesmos 

Deuses? Nesse aspecto fulcral, o enredo homossexual da peça O Pecado de João 

Agonia, corresponde sim a uma tragédia, na medida em que essa orientação equivale 

a um destino dado a priori e do qual não se pode escapar. Destino cruel que leva seu 

protagonista a uma queda que lhe custa a própria vida e a fragmentação das vidas 

daqueles que o cercam, jogando com a imponderabilidade de algo que escapa ao livre 

arbítrio humano. 

Posto isso, Santareno se apresenta como um digno representante de uma obra 

cujo acento trágico é muito forte, embora haja muitos críticos em relação à 

possibilidade de se construírem tragédias cujas personagens sejam modernas. 

Enquanto as personagens das obras de sua primeira fase têm uma identificação muito 

grande com o herói trágico descrito por Aristóteles, há uma mudança no perfil dessas 

personagens na passagem para sua segunda fase, quando o caráter brechtiano toma 
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dianteira. Se nas primeiras obras temos um herói que deve se conformar com os 

desígnios e imposições divinas; nas obras do segundo período temos um herói 

interveniente no curso de sua história, um herói que é épico e que não se conforma 

com o curso da história que lhe é imposto. 

Qualquer que seja a fase à qual pertençam as personagens santarenianas, 

teremos sempre um rol de tipos populares, que expressam pela sua linguagem, 

vestimenta e ações  a realidade portuguesa interiorana à qual pertencem, sendo 

verdadeiros representantes dos microcosmos de Lisboa, da Alfama e de Portugal de 

um modo geral. O mesmo se aplica à presença do trágico e da fatalidade como peças 

constantes na vida e na realidade dessas personagens. Seja pelos fenômenos da 

natureza enquanto projeções dos sentimentos das personagens exteriorizados através 

das forças incontroláveis, seja pela manifestação vigorosa dos instintos e reações 

animais, seja pelas premonições que tanto acometem os seres humanos, a morte e o 

destino trágico de personagens aprisionadas pelo determinismo social podem ser 

encontrados em várias de suas peças. Independente da classe social e do local ao 

qual as personagens pertençam, todas elas estão sujeitas a um destino que se 

anuncia cumprir por intermédio de forças destruidoras imutáveis. 

Se considerarmos que o molde trágico, tal qual foi concebido pelos gregos, só 

se aplica a peças cujas personagens sejam heróis reais ou figuras de alta importância 

lutando contra a pressão dos Deuses, de forma alguma poderemos pensar nas peças 

de Santareno como sendo exemplares trágicos, na medida em que sua fauna humana 

é representativa de uma realidade portuguesa bastante comezinha. O que aventamos 

é a possibilidade de tratarmos as peças do autor como dramas cuja força e os 

elementos trágicos, são constituintes da sua estrutura, na medida em que o autor é um 

digno representante do naturalismo dramático.  

Fernando Mendonça, estudioso de Santareno, cunha um termo para se referir 

às obras do autor, que nos parece bastante apropriado. Ele diz que suas peças 

correspondem a uma intra-história do povo português, nas quais temas como o 

machismo, a coragem, a morte, a religião e a superstição são frequentes em sua 

repetição, reafirmação e representação. 

Para Mendonça, as peças de Santareno são, no máximo, para-trágicas, já que 

os conflitos vividos pelas personagens são conflitos humanos, por mais difíceis que 

pareçam em suas resoluções. Em oposição aos arquétipos gregos, temos em 

Santareno pessoas comuns, movidas por ambições e problemas comuns, muito 

diferentes das epopeias trágicas tão características do gênero trágico. 
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A tragicidade que resulta na morte dos heróis pode encontrar ecos ressonantes 

nas personagens de Santareno, figuras que só por intermédio de drásticas saídas 

encontram um caminho para suas angústias e para a impossibilidade de continuarem 

a viver de aparências. A cólera dos Deuses se transfigura na cólera de uma sociedade 

impiedosa e zelosa da manutenção de seus preceitos reguladores da moral religiosa, 

política, social e sexual. 

 

 

O SUGESTIVO TÍTULO DA PEÇA 

Seria impossível se propor a uma análise interpretativa de qualquer peça sem 

que nos atentássemos ao seu título. Essa necessidade se acentua quando nos 

deparamos com uma obra cujo peso de seu título é motivo e fonte de múltiplas 

interpretações, todas elas provavelmente apropriadas em suas potencialidades. A 

opção de Santareno por nomear sua peça com o sugestivo nome de O pecado de 

João Agonia, parece-nos sinal claro da dubiedade que o título pretende suscitar.  

O pecado a que o título alude pode ser encarado de diferentes formas. Tanto 

pode ser, em interpretação restritiva, o ato cometido por João em sua temporada no 

exército quando se envolve com um colega de tropa, como pode ser em uma análise 

amplificada quanto à orientação sexual da protagonista. O pecado pode ser ainda o 

fato de João se ter permitido dar vazão à homossexualidade, vivenciando uma 

situação, cuja materialização em si já corresponderia a uma opção pecaminosa. 

Como se pode perceber, o caminho e a intenção adotados pelo autor quanto 

ao nome da obra estudada correspondem a visões completamente diferentes em 

relação ao mesmo fenômeno apresentado. Independente da concepção do autor 

quanto à homossexualidade, entendimento que em muito nos ajudaria a analisar a 

subjetividade de uma pessoa cuja homossexualidade foi traço determinante nos 

rumos de sua trajetória profissional e pessoal, a escolha desse termo nos revela o 

peso que tal orientação representa na vida de um ser humano. Peso este que será 

tanto mais pesado quanto mais fechada e preconceituosa for a sociedade na qual ele 

se encontra inserido, caso da sociedade portuguesa da metade do século passado. 

Podemos também aventar para a diferença que corresponde o fato de um 

autor por um lado acreditar verdadeiramente que a atitude e a orientação sexual de 

sua personagem correspondam a pecados cometidos contra a sociedade e contra as 

leis divinas e por outro lado para o fato desse mesmo autor estar se referindo em seu 

título àquilo que a sociedade pensa da atitude dessa personagem. Novamente, 

independente da opção escolhida, não podemos nos furtar ao denominador comum 

que corresponde à dificuldade de assimilação e aceitação social relativamente à 
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adoção de uma orientação sexual periférica. Numa família cujo orgulho é a retidão de 

caráter e numa sociedade cuja regra deve ser o exercício do modelo tradicional de 

masculinidade heterossexual, o exercício de uma orientação homossexual 

corresponde, sim, a uma prática pecaminosa. Entretanto, não nos atentaremos ao 

juízo moral das orientações sexuais, nem tão pouco ao julgamento dos caminhos 

tomados em diferentes histórias e seus momentos de vida.  

Outro ponto de destaque no título da peça corresponde à opção do autor pela 

escolha de um nome português, que embora bastante comum, parece-nos quase a 

sinalização de que o pecado ao qual o título faz alusão corresponda a uma situação à 

qual qualquer pessoa possa ser submetida e que pela qual possa ser culpabilizada. 

Embora essa hipótese, em um primeiro momento, possa parecer bastante improvável, 

causa espécie o fato do nome da protagonista ser João ao invés de Fernando, Miguel, 

Manuel, Joaquim ou Antônio. É bastante corrente a expressão “João ninguém”, 

sinalizando para o caráter comezinho desse nome, dado que reforça, talvez, a 

intenção na escolha do autor por um nome que simbolize a ameaça de pecado que 

paira sobre cada um de nós, por mais comuns que sejamos. Sinalizaria Santareno que 

nossos telhados de vidro são maiores, mais frágeis e visíveis do que estaríamos 

prontos a nos dar conta? 

Não nos poderia escapar nesse artigo o dado relativo ao sobrenome da família 

que protagoniza a referida peça: Agonia. Em uma análise pouco atenta, poder-se-ia 

acreditar que a agonia aludida no título é a agonia de um homem cuja orientação 

sexual é espúria, caso tomemos como parâmetro de comparação uma sociedade para 

a qual a heterossexualidade é o modelo a ser seguido. Embrenhando-nos mais 

profundamente nos intertextos e interpretações possíveis, expandimos o sentimento 

de agonia para todos os que vivem em uma sociedade cuja regra é a repressão e o 

confinamento das possibilidades e potencialidades individuais, num ritual cerceatório 

de repetição e manutenção que perdura como herança passada de geração para 

geração. 

Mais detidamente poderíamos alegar que a agonia mencionada corresponde à 

agonia de todos os homens presos em suas masculinidades engessadas. O grito 

sepulcral que José Agonia deixa escapar no último segundo que encerra a peça serve 

de exemplificação exata daquilo que pretendemos apontar. A crise da masculinidade 

que cresce na exata proporção da intensificação das múltiplas possibilidades de 

sexualidades desviantes, pode ser fotografada e congelada nesse precioso momento 

de rara dramaticidade e que se encarrega de fechar com chave de ouro um tormento 

que espreita toda uma sociedade doente e angustiada. A agonia retratada não é só a 

agonia de João e a de todos os homossexuais reprimidos aos quais ele representa. 
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Corresponde, para muito além, a agonia de pessoas reprimidas e obcecadas por uma 

sexualidade que se revela na mesma medida em que se pretende escondida, de tal 

sorte que na manutenção desse jogo possa ser controlada.  

Corresponde, assim, ao sentimento de agonia extrema ao qual todos os 

homens são submetidos em sendo mantidos apartados de suas individualidades. O 

espelho dessa categoria pode ser visto em detalhes nos homens da família Agonia. 

Tratam-se de homens cuja manutenção de em status quo esperado e perseguido 

acaba por levá-los ao extremo do desespero humano: a eliminação do diferente, 

mesmo quando esse diverso se encontra no seio de sua própria família, sendo a 

carne da sua carne, o sangue do seu sangue. A chaga que teima em se mostrar 

doente e putrefata precisa ser eliminada para que não seja percebida, questionada e 

sofrida. No ato de eliminação de João praticado pelos homens da família Agonia há 

um misto de todas essas contradições. 

 

O  ENREDO DA PEÇA 

Iniciar a análise de uma obra cujo mote seja a questão da homossexualidade, 

fato reforçado pela própria orientação homossexual de seu autor, Bernardo Santareno, 

corresponde a um desafio dos mais difíceis e instigantes. Quando essa obra se trata 

de O pecado de João Agonia, texto dramático tingido de pinceladas que esbanjam 

tragicidade, o desafio se amplifica. Não só pelo fato de realizarmos uma análise 

interpretativa à luz das teorias relacionadas à relação de gêneros, como também pelo 

fato de correlacionarmos esse trabalho às questões atinentes à crise da 

masculinidade, assunto atrelado à homossexualidade e que se evidencia de forma 

poderosa e determinante no destino das personagens dessa peça. 

Em linhas gerais temos como mote dessa trama o conflito vivenciado por seu 

protagonista, João, relativamente à sua orientação sexual e a dificuldade que lhe 

corresponde a aceitação pessoal quanto à homossexualidade, dificuldade que passa a 

ser avolumada pelo preconceito social vivenciado em uma sociedade patriarcal e 

machista tal e qual se apresenta a sociedade portuguesa da segunda metade do 

século passado. De modo geral, não somente nesta peça, mas na grande maioria das 

peças de Santareno, vemos o combate entre o que se convenciona socialmente e a 

natureza dos indivíduos, entre os desígnios inescapáveis do destino predeterminado e 

as forças instintivas que impulsionam a ação das personagens. 

Escolhendo como cenário para sua obra uma família portuguesa rural e 

campesina, toda ela bastante semelhante a muitas outras na mesma situação, 

Santareno procura discutir o peso da coletividade no desenrolar dos destinos 

individuais, numa correlação que se estabelece entre a pressão social  exercida sobre 
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a vida de pessoas comuns e a pressão outrora exercida pelos desígnios divinos no 

destino dos heróis nas tragédias gregas. Depreende-se que o papel dantes exercido 

pelas divindades, agora passa a ser executado pela sociedade inclemente na 

preservação e na manutenção das regras e normas moralizantes e mantenedoras das 

condutas humanas. Se na época das tragédias era impossível aos heróis fugir de 

destinos já traçados, na atualidade o autor procura nos mostrar que a situação em 

pouco se alterou, visto que a peça se passa em 1961. O determinismo perante o qual  

personagens representantes de uma coletividade comezinha devem se vergar em 

muito as assemelha ao caminho percorrido pelos heróis trágicos. Destaca-se, agora, o 

fato de que não nos é mais possível impingir aos Deuses a culpa pelos desgraçados 

destinos humanos. Essa tarefa punitiva, norteadora e correcional é também ela fruto 

do humano sobre o humano, descortinando uma maldade e uma veleidade que revela 

o homem como sendo o bicho do próprio homem. 

A história que Santareno apresenta é bastante corriqueira, caracterizando-se 

como digna representante do naturalismo teatral. Fala da família Agonia, composta de 

pai e mãe, três filhos, sendo dois deles do sexo masculino e uma do sexo feminino, 

acrescidos de uma avó senil cuja maior diversão parece ser atormentar o sossego da 

nora em momentos de senilidade que, em verdade, mais correspondem a laivos de 

lucidez e crueldade. 

 Se João é marcado pelo conflito interno de uma alma agonizada pelo fato de 

ter que esconder um segredo com o qual não consegue lidar, desnorteado pela 

consumação de um desejo que lhe queima e aterroriza, com seu irmão se dá o 

oposto. Fiel aos anseios, desejos e expectativas que povoam o universo masculino, 

Fernando tem como objetivo de vida consumar seu casamento com uma moça pela 

qual é interessado. Similares quanto à criação primária recebida da família, diferem 

em relação ao ambiente ao qual foram expostos e criados após a entrada na 

adolescência. Se coube a João o privilégio de ter sido enviado para Lisboa, lugar no 

qual seu padrinho se encarregaria de burilar sua educação e modos, ao irmão 

Fernando coube a sina de seguir o destino dos demais representantes da família 

Agonia, permanecendo em suas terras para nelas trabalhar, viver e constituir família. 

Há ainda uma família amiga com a qual os Agonia se relacionam. São eles os 

Giesta, representados por uma mãe e seu casal de filhos, Toino e Maria. Ele aos 

dezesseis anos luta para se mostrar adulto o suficiente para ganhar a credibilidade 

necessária para ser reconhecido enquanto um homem feito que possa pleitear os 

amores da filha dos Agonia. Maria, por sua vez, na flor dos seus 20 anos é o exemplo 

de coragem, determinação e dubiedade, dividida entre o interesse que Fernando lhe 
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devota e a completa apatia, que quase beira a ojeriza e que caracteriza o 

comportamento de João para consigo. 

Como integrantes da família Agonia há ainda dois irmãos do patriarca José, 

ambos exemplares fidedignos do universo masculino, ricos em complexidades, 

dúvidas e angústias, numa prova de que mesmo as personagens santarianas 

secundárias são construídas de forma a refletir o caleidoscópio de emoções humanas. 

São eles os tios Miguel e Carlos, cúmplices de José na consumação da tragédia que 

aos poucos se configura. 

Finalizam a composição de tipos apresentados na peça mais duas 

personagens de suma importância para o desenrolar da trama trágica. Manuel Lamas 

é o arauto do pecado cometido por João no passado, figura que se intromete na rotina 

dos Agonia e que ameaça, por vezes sordidamente, por vezes inocentemente, romper 

com o frágil equilíbrio que João tenta restabelecer na sua volta à casa paterna. A outra 

personagem que não se presentifica em ações, mas cuja trajetória é traçada como 

determinante para a configuração do destino de João, é a de seu padrinho, homem 

que vive em Lisboa e para a casa de quem o afilhado é enviado pelos pais no intuito 

de permitir ao filho uma melhor educação. Embora em nenhum momento nos seja 

relatado expressamente que o padrinho tenha feito algo que tivesse sido o estopim 

para o desabrochar da homossexualidade de João, fica-nos claro através da aversão 

deste em relação ao tio, a importância da sua participação no seu processo de 

eclosão sexual mal resolvido. 

 

 

A TEMÁTICA CENTRAL: A  HOMOSSEXUALIDADE 

A definição de heterossexualidade só surgiu como uma decorrência da 

necessidade de se definir homossexualidade, como sendo a sexualidade anormal, 

distintiva de um comportamento desviante e perverso adotado por pessoas de um 

mesmo sexo, tendo uma conotação pecaminosa e patológica. A origem de ambos os 

termos parece ser atribuída a Karl Maria Kertbeny, escritor austro-húngaro, que os 

teria usado pela primeira vez em 1869. Desse modo, ambos os conceitos surgiram na 

Alemanha, em um período pouco anterior à sua unificação como uma tentativa dos 

reformistas de  discutir o tema da reforma sexual e da revogação das leis anti-

sodomitas. 

Tais pensadores visavam através dessas discussões, estabelecer a 

homossexualidade como uma variação benigna da sexualidade tida como normal, no 

caso a heterossexualidade, definição que, de fato, ainda não havia sido cunhada tal e 

qual a conhecemos hoje. Até esse momento, a prática sexual entre duas pessoas de 
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mesmo sexo era tratada como sodomia, havendo o interesse por parte da população 

de distinguir a homossexualidade como sendo um traço, um estigma distintivo de um 

tipo de pessoa que se prestasse a essa conduta. 

Como se percebe, a tentativa de nomear e confinar as práticas sexuais dentro 

de moldes que as delimitassem e constituíssem surge como uma forma de definição 

de comportamentos e identidades sexuais. Neste contexto, homossexualidade e 

heterossexualidade surgem como caminhos opostos e antagônicos, cujo sentido 

começa a sofrer modificações ao longo dos tempos. Se a homossexualidade foi criada 

pensando-se na tentativa de estabelecê-la enquanto uma variação da sexualidade 

convencionada como normal, com o desenrolar da história a mesma acabou por se 

tornar uma descrição médico-moral. 

Nessa evolução o mundo passa a se dividir pelo comportamento sexual das 

pessoas, havendo na esteira dessa divisão toda uma série de julgamentos e 

preconceitos que vão se incorporando como apêndices dos termos outrora criados. 

Passam a existir enquanto subdivisões os heterossexuais  e os homossexuais. Mais a 

diante, para aqueles que oscilam entre um comportamento e outro, cria-se o termo 

bissexual. No mesmo período, final do século XIX e  início do século XX, também se 

produz o termo pervertido, como sendo a designação para aquele que perverte ou 

desvia o “normal”. 

A busca por uma divisão clara e compartimentada da sexualidade se ampara 

na necessidade de se redefinir uma norma relativa àquilo que passasse a ser 

concebido como correto, corporificando-se o que é anormal, para à partir disso, 

estipular-se o que é normal. Pelo caminho inverso, chega-se à normalidade, partindo-

se, para tanto daquilo que é inaceitável. 

Nessa busca empreendida rumo à normalidade, o homossexual passa a ser 

considerado uma derivação da categoria heterossexual, que acaba por lhe servir de 

paradigma. Verifica-se, então, que um não existe sem o outro, embora o discurso do 

poder esteja, na maioria das vezes nas mãos heterossexuais. Do mesmo modo que a 

mulher foi considerada pela tradição cristã uma decorrência do homem, na medida em 

que foi extraída da costela de Adão, o homossexual, enquanto uma decorrência do 

heterossexual, também precisou, tal e qual as mulheres o fizeram, justificar sua 

existência. Em ambos os casos, as prerrogativas estão no campo da masculinidade 

heterossexual, numa situação que impulsiona os movimentos de reivindicações das 

minorias, aqui representadas pelas mulheres e pelos gays. 

Na trajetória pela institucionalização da heterossexualidade como o caminho 

possível a ser trilhado por todos aqueles que se pretendiam “normais”, a sexologia 

passou a definir as características componentes  da masculinidade e da feminilidade, 
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da mesma forma que se encarregou de instituir dentre as práticas sexuais, aquelas 

que seriam possíveis, dentro do escopo eleito da  heterossexualidade e aquelas que 

seriam espúrias, aqui inclusas todas as práticas que se desviassem do intercurso 

sexual entre duas pessoas de sexos diferentes para fins de procriação e manutenção 

da espécie. Tudo o que fosse praticado desviando-se do convencional, passaria a ser 

aceito como prática restrita aos prazeres inconfessáveis das alcovas, consideradas na 

maioria das vezes como aberrações impraticáveis. 

Baseados nesse panorama já nos ficam claro todo o peso ancestral de uma 

orientação sexual sobre os ombros de um homem cujas raízes estão fincadas em uma 

sociedade patriarca, machista e preconceituosa, caso de clássico da personagem 

João Agonia. 

Caso façamos uma retrospectiva da história da homossexualidade passaremos 

a perceber que nem sempre ela foi discriminada como ocorreu no século XX. Jeffrey 

Weeks nos afirma que “Antes do século XIX a “homossexualidade ”existia, mas o/a 

homossexual” não” (LOURO, 2001, p.65). 

Segundo Weeks, a homossexualidade sempre existiu em diferentes épocas e 

sociedades, sendo mais ou menos rejeitada tendo-se em vista a sua maior ou menor 

adequação aos costumes e normas vigentes. A criação nominativa de uma categoria 

homossexual com uma identidade própria a ela atrelada só surgiu no século XIX, 

dentro das sociedades industrializadas. Havia, então, a prática, sem que, contudo, 

houvesse a discriminação de seus praticantes. Neste momento, passa a existir um 

tipo/categoria de pessoa portadora de um traço distintivo de natureza sexual diversa 

do heterossexual. 

Corroborando as ideias de Weeks, muitos são os historiadores que relatam 

haver registros ancestrais de comunidades, sociedades e tribos com subculturas, 

práticas e identidades homossexuais. E embora não encontremos certezas irrefutáveis 

quanto ao porquê de haver pessoas cujas orientações são tão díspares, podemos 

declarar que para a maioria dos estudiosos do assunto, há nessa construção grandes 

doses de natureza e cultura, vontade e predisposição, sem que haja uma forma de se 

avaliar no quanto uma esfera se sobrepõe ou suplanta a outra. 

 

A TEMÁTICA SUBJACENTE: A RELIGIOSIDADE 

Na análise de um autor para o qual o tema religioso sempre foi uma constante 

na composição de suas obras, a menção à importância da igreja na história da 

construção da homossexualidade corresponde a outro tópico que se faz mister. 
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A Igreja Católica, tendo são Tomás de Aquino como aguerrido representante, 

em muito ajudou no modo como a homossexualidade foi caracterizada e assimilada 

pela sociedade. Aquino teorizou que todos os seres humanos possuem uma única 

natureza fundamental e uma única finalidade, no caso a natureza heterossexual e a 

finalidade da união para a procriação, partindo para essa concepção do conceito 

aristotélico de uma natureza normativa. A norma passa ser a união para a procriação, 

sendo o fim único da atividade sexual a procriação. A grande falha dessa concepção 

vem do fato de que ao longo de toda a nossa história, há relatos de seres humanos 

homossexuais, o que por si só contradiz a regra da natureza como sendo a 

responsável pela heterossexualidade compulsória da humanidade. Ademais, falar em 

natureza corresponde a levantar a hipótese de algo o qual não se pode 

cientificamente comprovar, invalidando para as ciências sociais o uso desse termo. 

Aquino mescla a ideia moralizante de agir corretamente associada a um temor 

incutido nos homens quanto à incorreção de seus atos aos olhos do Divino. Praticar 

atos homossexuais é a um só tempo ir contra a natureza humana e infringir as leis 

divinas, associação que acabou por difundir nos moldes cristãos das sociedades 

ocidentais a heterossexualidade como regra e a homossexualidade como pecado a 

ser evitado. 

Mas mesmo em sua linha de raciocínio, são Tomás cai em erro, pois admite na 

sua Suma teológica que algumas coisas que ocorrem na natureza podem estar em 

conformidade com a natureza de um indivíduo, mesmo que essa conformidade 

implique em contradição à natureza humana em geral, admitindo que há impulsos 

particulares de cada ser humano que se contrapõe à natureza da espécie. 

Embora a Igreja tenha sido uma das grandes responsáveis pela concepção de 

homossexual enquanto um ser pecaminoso e desvirtuado, a Instituição foi 

remodelando seu discurso quanto à homossexualidade. Em um comunicado de 1986, 

o cardeal Joseph Ratzinger se refere aos homossexuais como sendo pessoas, fato 

que por si só já representa uma evolução imensa na forma como a Igreja concebe e 

assimila os homossexuais. Em sendo tratados por pessoas, a Igreja admite os 

homossexuais portadores de direitos, deveres, dignidade e necessidades, 

equiparando-os aos heterossexuais. O termo de comparação passa a ser o ser 

humano, independente da sua orientação sexual. 

Como a peça O pecado de João Agonia é anterior a esse movimento da Igreja, 

seu reflexo não pode ser sentido pelas personagens e pela forma como a 

homossexualidade é encarada socialmente. Sociedade das mais religiosas no 

universo ocidental, a prática homossexual encontra na sociedade portuguesa um peso 

e uma importância que podem ser sentidos através das escolhas extremas às quais as 
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personagens são impedidas. Seja através das escolhas terminais dos homens da 

família Agonia, seja através do clamor popular incitado por Maria Giesta quando 

desprezada por João, a força da religiosidade cristã pode ser sentida em todo o seu 

peso e sua força, revelando a pressão e culpa cristãs às quais o autor deve ter sido 

submetido ao longo de sua vida. Para a sociedade portuguesa, o não existir das 

diferenças sempre foi uma realidade tangível, o que torna a assimilação das minorias 

um processo difícil e moroso. 

Nesse momento a Igreja adota uma concepção da homossexualidade 

enquanto algo que é  involuntário, admitindo a necessidade de respeitar, cuidar, 

prover e amparar os homossexuais. Entretanto, enquanto o homossexual passa a ser 

concebido como um ser humano cuja dignidade precisa e deve ser respeitada, as 

práticas homossexuais passam a ser cada vez mais rechaçadas. Absurdo dos 

absurdos, ao mesmo tempo em que o homossexual passa a ser incorporado ao 

discurso católico, as práticas que decorrem dessa orientação, e que são sua forma de 

expressão afetiva e sexual, passam a ser duramente rejeitadas. Como a igreja 

concebe a relação sexual como prática cujo objetivo é a concepção dentro de uma 

união marital com fins procriativos, a prática homossexual só pode ser taxada de 

imoral, rebelando-se contra o ideal cristão que é o de crescer e se reproduzir. 

A Igreja admite que a homossexualidade é uma condição natural, e não um 

comportamento, cujos atos devem ser evitados, na medida em que são pecaminosos. 

Para são Tomás, a predisposição a atos homossexuais é o indício de uma doença que 

pode ser física ou mental, mas que, no entanto, é neutra do ponto de vista moral, 

embora implique e resulte em atos que são culpáveis. Claramente temos a ideia de 

que se aceita o pecador, mas se repudia o pecado que dele deriva. Não admitir a 

homossexualidade é contrariar o fato de que somos únicos  e todos frutos da 

perfeição divina. Eliminar o diferente é evitar nos enxergar e nos reconhecer nas 

imperfeições e nos defeitos do outro que também nos espelha, evitamento que só nos 

impede de crescer e aprender a lidar com o diverso. 

A concepção de são Tomás em relação à homossexualidade como sendo uma 

doença ainda encontra fortes ecos na forma como a sociedade portuguesa encara 

essa orientação sexual, situação que nos comprova o quão lentamente a assimilação 

do assunto tem caminhado em nossa sociedade. As equivalências entre a 

homossexualidade e o pecado e entre o homossexual e o pecador são evidências 

bastante concretas na peça analisada, com a diferença substancial de que o pecador 

cristão, para o qual a absolvição foi proposta por são Tomás, neste caso específico 

não encontrou o perdão da sociedade portuguesa, grupo alçado mais uma vez à 

condição de Divindade que a tudo vê, recrimina e repudia. Se a proposta cristã 
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defendida por são Tomás era a de perdoar o pecador e condenar o pecado, verifica-se 

que a sociedade portuguesa retratada por Santareno primou por ser ainda mais 

severa que a própria Igreja, que por si só já correspondia a uma fervorosa defensora 

da moral e dos costumes religiosos. 

Desde o início do século XIX, todas as práticas sexuais que não se 

destinassem à procriação passaram a ser vistas como pecaminosas, fossem elas 

realizadas por duas pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Embora práticas 

homossexuais femininas ocorressem, não tinham a mesma frequência e status que as 

práticas masculinas (retrato que pode ser verificado no conjunto das obras do próprio 

Santareno, pródigo em retratar homossexuais masculinos e omisso quanto à 

caracterização de lésbicas). Normalmente um homem mais velho se encarregava da 

iniciação de um mais novo, mesmo que também mantivesse relações com mulheres. 

Ao adulto cabia o papel ativo; ao jovem iniciado, o papel passivo. Caso esse jovem 

adotasse na vida adulta uma postura ativa, nenhum problema haveria para sua 

masculinidade e para a forma com a sociedade o encararia. Desde que o papel 

exercido pelo homem fosse o ativo, independentemente de quem fosse o elo passivo 

da relação, maior seria considerada a sua virilidade e mais valorizado seria o seu 

vigor. Desta observação verifica-se que mais importante do que as partes envolvidas 

nesta prática eram as atitudes e as posições assumidas nas relações. 

Por intermédio desta passagem podemos verificar claramente o reflexo da 

situação vivida por João. Há muitos indícios de que sua iniciação tenha ocorrido pelas 

mãos do padrinho (o homem mais velho e experiente ao qual cabia o papel ativo na 

relação). O grande nó da peça no que tange a questão da iniciação sexual 

corresponde ao fato de João ter persistido em uma conduta homossexual que o 

estigmatizasse e amaldiçoasse, não conseguindo passar pela experiência vivida sem 

a “contaminação” da pecha homossexual. Durante muito tempo foi arraigada (e ainda 

o é, embora de forma menos intensa) a concepção de que homossexual seria aquele 

que dentro da relação afetiva e sexual desempenhasse o papel passivo, dando-se ao 

polo ativo da história o privilégio de ser valorizado em detrimento daquele que 

supostamente assumisse a posição feminina, numa clara alusão à também 

inferiorizada posição da mulher nas relações sexuais e de gênero. Embora não 

saibamos a qual lado tenha se filiado nosso protagonista, dá-se nos a entender que a 

João tenha cabido o lado mais fraco e desvalido dessa ingrata divisão. Aproveito para 

ressaltar que dentro da cosmovisão sexual à qual me filio, reforçando trincheiras junto 

a muitos outros teóricos cujos conhecimentos no assunto são maiores e mais 

relevantes que os meus,  pouco importa a atividade ou passividade enquanto 
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elemento caracterizador da homossexualidade. Passividade ou atividade são meras 

posições sexuais, cuja prática e preferência só dizem respeito a quem as têm. 

 

AS TEMÁTICAS TRANSVERSAIS: OS SIGNOS MAIS PODEROSOS 

ENCONTRDADOS NA PEÇA 

 

A Cor verde  

Na peça, através dos versos exclamados por Rosa, depreendemos a cor verde 

como sendo o sinal distintivo da desgraça que acomete o destino dos Agonia. 

O verde, segundo a teoria da psicodinâmica das cores, corresponde a uma cor 

híbrida, fruto da combinação do amarelo com o azul. Híbrido também é João aos olhos 

da sociedade à qual pertence e da qual é expurgado. 

O verde primariamente é associado à natureza. Secundariamente é o 

equivalente da esperança, convidando ao repouso e à meditação. O naturalismo 

corresponde ao retorno à natureza, à caracterização das coisas de forma similar à 

realidade. 

O verde corresponde, ainda, à cor da medicina, com ótimos resultados em 

consultórios psiquiátricos. A homossexualidade durante muito tempo foi vista como 

uma patologia, fruto de estudos da psiquiatria, tendo sido descaracterizada como uma 

doença aos olhos do DST faz pouco tempo. Na religião simboliza a fé, a contemplação 

e a imortalidade.  

 

A Estátua de Toino  

Feita por João num rompante do seu incontrolável amor, é quebrada por Rosa, 

sua avó, perdendo os olhos que são justamente o sinal que distingue João dos 

demais. Como os olhos são as janelas da alma, é por meio deles que a 

homossexualidade se revela. A perda dos olhos da estátua corresponde à libertação 

de Toino relativamente à homossexualidade que o espreita através do amor bandido 

que João lhe nutre. 

A estátua de Toino também corresponde à projeção da figura de João, 

equivalendo à sua imagem e semelhança. Como está em construção é um projeto que 

se desenvolve e que se rompe com seu esfacelamento. 

 

O Exílio de João 

Sua ida para Lisboa é o equivalente ao exílio do herói trágico, recurso 

constantemente visto nas tragédias. Historicamente a vida no exílio decorre da prática 
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do banimento surgida na Antiguidade, quando uma pessoa era condenada a uma 

vivencia miserável e reclusa, marcada pelo isolamento e pela estigmatização.  

A vida no exílio destina as pessoas que a ele são desterradas a experiência de 

uma quebra na continuidade lógica de suas trajetórias, cindindo-se passado e futuro. 

Para aquelas que são impedidas de regressar ao lar de origem, tal cisão tenderá a se 

intensificar, promovendo uma experiência de dor e inadequação profundas. 

O afastamento do lar paterno, que remonta das histórias contadas nos épicos 

clássicos, corresponde à escolha ou à necessidade de deixar sua terra, indo-se 

instalar em outras paragens, fato que pode decorrer da mais variada gama de 

possibilidades. Pode ser fruto de uma escolha, de uma necessidade, de uma 

imposição, de uma fuga, da manutenção de um status quo do qual não se quer abrir 

mão ou até mesmo de uma necessidade de reclusão. Em qualquer delas o resultado 

é a cisão de uma trajetória que vai reconstituir sua unidade em outro contexto cujas 

geografias territorial, psíquica e social são outras. Para o exilado, o caráter transitório 

da sua experiência corresponde à esperança de restituir a continuidade da sua 

trajetória, imbuindo-a de um sentido que vá além da interrupção forçosa. 

 

 

O TEATRO NATURALISTA E A OBRA DE SANTARENO 

 

Arte que se completa no tempo exato da sua duração e que se ampara no 

triângulo atores, texto e público, o teatro, diferente do romance que se configura pela 

narração, caracteriza-se pela ação. Da diferença primal entre Teatro-Ação e 

Romance-Narração, avoluma-se a vantagem do teatro em relação ao romance para 

aqueles que tem dificuldade em converter a narração em ação, situação que se 

encontra materializada no teatro e que se torna força motriz na persuasão e 

catequização de plateias. Por outro lado, há os que prefiram ler textos teatrais como 

forma de evitar encenações que destruam a qualidade do texto apresentado. Foi 

nesse campo que Santareno criou suas melhores criaturas, dignas de respeito e 

interesse para análises muito profundas. 

Radicalização ou prolongamento do realismo, o naturalismo se ampara na 

observação da realidade e na comprovação empírica, utilizadas como forma de 

comprovar a tese de que o homem é fruto do meio no qual vive e da herança genética 

que o acompanha. 

O naturalismo se caracteriza pela exposição da verdade humana em toda a 

sua complexidade e transparência, procurando deixar de lado a fantasia e a 

imaginação, em detrimento da precisão e do detalhamento das observações 
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realizadas, valendo-se para tanto do método experimental que busque a agudeza do 

estudo dos fatos e do meio no qual o homem está inserido. No teatro, verifica-se o 

naturalismo pela realização de encenações realistas, cuja forma de declamação 

procura ser o mais natural possível, tendo –se por base o empirismo que tanto serviu  

à reestruturação das ciências. 

O naturalismo é, portanto, a volta à natureza, ao homem, às situações como 

elas são, realizando  através da experimentações dos fenômenos, análises rigorosas 

que evitem julgamentos. Pratica-se a construção de personagens reais, inseridas em 

contextos e ambientes reais, em tramas que valorizem e encenem o caráter cotidiano 

e crível das situações apresentadas.  

O naturalismo se segue à decadência do romantismo, intensificada pelos 

resultados da Revolução Francesa. Encontra entre seus primeiros discípulos Balzac e 

Stendhal. Tendo ambos escapado aos efeitos do romantismo, o primeiro foi um exímio 

filósofo, correspondendo  o segundo a um perspicaz psicólogo. Aos dois nomes 

citados, seguiram-se os de Floubert e os de Srs Edmond e Jules de Goncourt, todos 

praticando uma técnica de escrita na qual a natureza basta pelo que é, cabendo ao 

escritor, tal qual coube ao cientista, aceitá-la à sua verdadeira forma, sem querer 

modificá-la, embelezando-a ou falseando-a. No lugar de falsear a realidade para 

agradar a plateia, distanciando-a de seus problemas e angústias, as obras naturalistas 

registram a situação vivida pelas personagens, num trabalho no qual imperam a 

observação apurada e a análise profunda da situação apresentada. 

A obra naturalista também deve ser impessoal. O escritor deve tentar ser 

imparcial, sem praticar julgamentos que afetem a conclusão espontânea de seus 

trabalhos, caminhando sempre no rumo da análise, evitando situações perigosas que 

o direcionem para hipóteses ou sínteses que lhe façam perder o foco da realidade que 

se pretende ilustrar tal qual se apresenta. O exercício da escrita está, como nas 

ciências, em ser o escritor/cientista um mero emissor da realidade, plasmando-a o 

mínimo possível sob a sua ótica e subjetividade, mantendo suas opiniões para si 

mesmo, de tal sorte  que sua emoção não interfira na objetividade do material que se 

apresenta. É o exercício da impessoalidade do autor que permitirá tanto mais a 

ausência de julgamentos morais no curso de criação das personagens, viabilizando-se 

a moral através da verdade.  

Desse modo, não se fazem necessárias as personagens perfeitas e 

adocicadas, embelezando e subvertendo a natureza real das coisas. São elas nada 

mais do que fôrmas pré-concebidas e estereotipadas de sentimentos rasos e vazios. 

Tais criações, só resvalam na necessidade da mentira como forma de se praticar a 

moral, situação inaceitável para os naturalistas. A natureza não é maniqueísta; não se 
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compraz com aqueles que só são bons ou só são maus. Todos somos híbridos, uma 

miscelânea de sentimentos, ações, perplexidades e matizes cheias de cores e 

dissabores. Assim é a vida; assim somos nós e assim devem ser as personagens 

naturalistas, cujos comportamentos e atitudes devem ter uma linha lógica de 

continuidade, como bem vemos ao longo das obras de Santareno. 

Ao contrário de personagens perfeitas e edulcoradas, o naturalismo prega a 

construção de personagens impelidas pela força de seus nervos e humores e pela 

determinação de seu sangue e destino genético, demonstrando uma fauna de seres 

enredados em uma teia que lhes confecciona desprovidos de livre arbítrio e poder de 

escolha. Em suma, seres como os retratados no universo de Santareno. 

Assim, verificamos em Santareno um gosto acentuado por obras dramáticas 

pinceladas de tintas trágicas, fato que torna sua produção híbrida como muitas de 

suas melhores personagens e com uma técnica rigorosa na construção de 

personagens que primam pelo naturalismo. Embora não tenhamos nesse trabalho, 

como material de comparação, acesso às peças encenadas, artefatos que nos 

permitiriam uma análise mais apurada dos muitos elementos que transformam um 

texto em um espetáculo, a leitura atenta da obra de Santareno nos dá indícios da 

riqueza de detalhes na caracterização de seus tipos marcantes. Embora tenhamos no 

texto lido os detalhes do cenário, das vestimentas, do espaço e do tempo no qual se 

deslocam as tramas contadas, nada parece ser mais rico enquanto substrato  de 

análise que as ações das personagens, seus sentimentos exteriorizados, vertidos em 

retratos vivos daquilo a que o ser humano é capaz. As emoções tão humanas, tão 

contraditórias, tão verdadeiras e tão à flor da pele, em situações que estão sempre a 

beira de explosões incontidas, dão a perceber como as personagens correspondem a 

uma força poderosa na obra santareniana, talvez sua maior virtude. 

Se as melhores formas de caracterizar personagens são aquelas que nos 

permitem ver e ouvir através daquilo que umas dizem das outras, acrescentando-se a 

esse rol o leque de ações produzidas pelas mesmas personagens, a trama que se 

apresenta se mostra fértil e valorosa em conteúdo analítico. Não é à toa que se 

considere o material humano criado por Santareno como um dos mais ricos e 

complexos enquanto espelho da diversidade e pluralidade humana. Homens e 

mulheres em situações trágicas que correspondem a um reflexo trágico da sociedade 

oprimida pelo regime Salazarista. 

A importância na construção dessas personagens não pode, entretanto, roubar 

o brilho e a intensidade de outro elemento, que junto ao material humano criado pelo 

autor, corresponde, em minha opinião, ao que de mais brilhante Santareno produziu: 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                                                           96 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br 

Setembro de 2011 

os signos presentes em todas as suas peças, todos eles muito férteis em múltiplos 

significantes, dos quais já tratamos. 
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EXPERIÊNCIAS DE TRADUÇÃO EM O MEU PÉ DE LARANJA LIMA, DE 
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Resumo: Este presente texto propõe-se a discutir assuntos relacionados aos diferentes 

processos e competências metodológicas acerca das traduções da obra O meu pé de 

laranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. O foco será, pois, a análise da negociação 

efetuada pelos tradutores no processo de tradução e a importância da influência das 

interseções culturais e disciplinares, nele, envolvidas. A análise, aqui, proposta baseou-

se nos estudos e experiências de Umberto Eco, em Quase a mesma coisa: experiências 

de tradução. 

  

Palavras-chave: Tradução. Negociação. Fidelidade. 

 

Abstract: This article proposes a discussion about the different methodological 

processes and skills regarding the translations of My Sweet-Orange Tree
2
. Its focus will 

be therefore on the analysis of negotiation taken by translators throughout the 

translatory process, and on the importance of the influence of cultural and disciplinary 

intersections involved in this matter. This analysis was based on studies and experiences 

of Umberto Eco in his work “Experiences of Translation”. 

 

Keywords: Translation. Negotiation. Fidelity.  

 

1. Introdução 

 

Através da necessidade de comunicação entre falantes de diferentes línguas, 

surgiu a tradução, atividade que envolve a complexidade das línguas e os seus mais 

diferentes campos de produção de significados. Uma coisa é certa, sem as traduções, 

seriam inviáveis os processos comunicativos entre países, principalmente, no que se 

refere ao intercâmbio e à apropriação de conhecimentos. Contudo, o que quer dizer 

traduzir? Segundo o dicionário Aurélio, o termo traduzir vem do latim traducere e 

significa “conduzir além, transferir, transpor [...], transladar de uma língua para outra” 

(AURÉLIO, 2009, p. 1972). Nesse sentido, o crítico Umberto Eco vai mais além e, 

conforme conceitua, traduzir quer dizer: 

 

                                                 
1
 Graduando do 5º período em Estudos de Tradução pela Universidade de Heidelberg (Karls-Ruprecht 

Universität Heidelberg). Alemanha.  Ex-aluno do curso de Letras/Alemão da UFMG (Universidade 

Federal de Minas Gerais).E-mail: tschiagu_@hotmail.com 
2
 Tradução de E.H. Miller.  
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“[...] entender o sistema interno de uma língua, a estrutura de um texto 

dado nessa língua e construir um duplo do sistema textual que, 

submetido a uma certa discrição, possa produzir resultados 

semelhantes no leitor, tanto no plano semântico e sintático, quanto  no 

plano estilístico, métrico, fono-simbólico, e quanto aos efeitos 

passionais para os quais tendia o texto fonte”. (ECO, 2007, p.17). 

 

A tradução nunca acontece no vazio, lugar pressupostamente tido como encontro 

de línguas. A atividade tradutora exige o contexto cultural, e se efetiva na acessibilidade 

do próprio texto e na suposta originalidade de seus próprios termos. Pensando assim, 

este estudo procura refletir sobre o processo tradutório, considerando para tal a análise 

de negociação efetuada pelos tradutores, seja conferindo importância aos processos de 

tradução em si, seja nas interseções culturais e disciplinares que os envolvem. Logo, 

tendo como ponto de partida o texto original O meu pé de laranja lima, de José Mauro 

de Vasconcelos (1968), as suas traduções alemãs, Wenn ich einmal groß bin (1977), 

Mein kleiner Orangenbaum (2009), de Marianne Jolowicz, e a sua tradução espanhola, 

Mi planta de Naranja Lima (2008), de Haydee M. Jofre Barroso, serão analisadas as 

possíveis soluções e dificuldades encontradas pelos tradutores estrangeiros no momento 

de verter o texto de uma língua para outra, de um cultura para outra. Para isso, busca-se 

recorrer as abordagens teóricas de tradução experimentadas por Umberto Eco, em 

Quase a mesma coisa (2007), obra esta traduzida por Eliana Aguiar.  

 

2. A questão da fidelidade 

 

Depois tem mais. Tão cedo não vão cortar o seu pé de Laranja Lima. 

Quando o cortarem você estará longe e nem sentirá. (DE 

VASCONCELOS, 1968, p. 189) 

 

Devido ao fato de Umberto Eco ser um autor traduzido, é possível evidenciar 

sua preferência pela dita “fidelidade”, ou seja, traduzir os termos da língua fonte para a 

língua de chegada por termos que, dentro de um determinado contexto, possuem 

significados equivalentes. Para o referido autor, a conclamada “fidelidade” das 

traduções não é um critério que leva à única tradução aceitável.  

 
“A fidelidade é, antes, a tendência a acreditar que a tradução é sempre 

possível se o texto fonte foi interpretado com apaixonada 

cumplicidade, é o empenho em identificar aquilo que, para nós, é o 
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sentido profundo do texto e é a capacidade de negociar a cada instante 

a solução que nos parece mais justa”(ECO, 2007, p. 426).  

 

Em relação ao sentido profundo do texto, um dos títulos traduzidos da obra leva 

o leitor a refletir a questão de fidelidade tradutória. Na primeira edição do livro, 

publicada na década de 1970 pela dtv (Deutscher Taschenbuch Verlag), a tradutora 

Marianne Jolowicz traduz o próprio título O meu pé de laranja lima para Wenn ich 

einmal groß bin (Quando eu crescer
3
). Esse tipo de frase é comumente utilizado por 

crianças que almejam algo futuramente, ou seja, um sonho pueril e fantasioso que elas 

expressam em relação ao que querem tornar-se futuramente.  

Por outro lado, se reportarmos ao contexto da obra de José Mauro de 

Vasconcelos, há de se concordar que, de algum modo, Zezé tinha planos futuros, de “ser 

sábio e poeta e usar gravata de laço” (VASCONCELOS, 1968, p. 14). Porém, o tema 

predominante no romance, o sentido profundo do texto, é a coexistência da alegria e da 

tristeza, como é sugerida no título original, se assim podemos dizer, o título pretende ser 

a unidade que consiste na sintetização de toda a obra em uma só expressão. Meu pé de 

laranja lima é, portanto, um título adequado, que, sobretudo, revela o binômio 

metafórico da alegria e da tristeza, permeado pelo autor através de uma unidade 

significativa cujas qualidades nos prendem ao romance.   

O primeiro título usado pela tradutora Wenn ich einmal groß bin foi, na verdade, 

uma tentativa de interpretação ao invés de uma tradução. Diga-se tentativa, pois mesmo 

baseando-se no ponto de vista hermenêutico
4
, no qual todo processo interpretativo é 

visto como tentativa de compreensão do que foi dito pelo outro, constata-se que a 

tradução não foi compatível com o conceito de que é preciso ter interpretado um texto 

anteriormente para depois traduzi-lo. Nesse caso, o título traduzido colocar o título em 

alemão não decifrou seguramente a esfera de sentido transmitida no título original, o 

que leva a descrer em uma “apaixonada cumplicidade” da tradução. 

Praticamente inauterada pela editora Ullstein Buchverlag em 2004, a outra 

tradução da obra baseia-se no trabalho de Marianne Jolowicz e foi publicada em 2009 

pela editora Urachhaus com o título Mein kleiner Orangenbaum (Meu pequeno pé de 

                                                 
3
 Título literalmente traduzido. 

4
 Para aprofundamento no tema ver (Stolze, 2008, p. 222) 
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laranja
5
). Ainda focalizando-se na questão da tradução do título, outro ponto a ser 

enfatizado é o fato de o título original referir-se a um pé de laranja lima. Não é uma 

árvore que frutifica qualquer tipo de laranja, é laranja lima, pois “as outras laranjeiras 

demoram muito. Mas “pé de laranja lima é precoce” (VASCONCELOS, 1968, p. 108).  

Não somente o pé laranja lima era precoce, mas também Zezé, que com apenas  

cinco anos, lidava com as coisas do mundo diferentemente das crianças de sua idade. O 

pé de laranja lima era o seu mundo pessoal e imaginário refletido e confessado a uma 

plantinha. O título do livro revela o maravilhoso jogo conotativo utilizado pelo autor 

que vai sendo desvendado no decorrer da obra. José Mauro de Vasconcelos, 

possivelmente, concebeu a expressão exata e insubstituível ao título, graças à sua carga 

semântica e sonora que é munida de qualidades específicas e que impõe de forma 

ambígua a visão particular do autor.  

O segundo título Mein kleiner Orangenbaum mostra-se mais “fiel” ao título 

original, mas como exposto anteriormente, não se trata de qualquer pé de laranja, e sim, 

de “Limaorangen”. Portanto, na primeira tradução do título da obra, talvez, a tradutora 

tenha cometido um ato de “infidelidade” com as intenções do autor ao não dizer a 

mesma coisa a que o original se propunha, cortando assim o pé de laranja lima antes 

mesmo que ele brotasse no mundo do leitor. Umberto Eco esclarece a questão da 

fidelidade relacionando o seu conceito com a persuasão de que a tradução é uma forma 

de interpretação e que deve visar àquilo o que o texto diz ou sugere em relação à língua 

em que é expresso e ao contexto cultural de onde surgiu. Nas palavras de Umberto Eco: 

 

“O conceito de fidelidade tem a ver com a persuasão de que a 

tradução é uma das formas da interpretação e que deve sempre visar, 

embora partindo da sensibilidade e da cultura do leitor reencontrar não 

digo a intenção do autor, mas a intenção do texto, aquilo que o texto 

diz ou sugere em relação à língua em que é expresso e ao contexto 

cultural em que nasceu”. (ECO, 2007, p.17) 

 

Do que já foi exposto até aqui, pode-se dizer que a fidelidade do tradutor estará 

na sua capacidade de buscar e apresentar um termo equivalente à expressão original. 

Porém, o próprio significado de equivalência é amplo e pode ser analisado de diferentes 

formas. Sendo assim, não se pode atribuir um critério único para considerar o fato de 

                                                 
5
 Literalmente traduzido 
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fidelidade ou infidelidade de uma tradução. O ato de traduzir constitui um trabalho 

difícil, pois a tarefa do tradutor não é dizer a mesma coisa em outra língua, mas dizer 

quase a mesma coisa, e isso tudo depois de um intenso processo de negociação com o 

texto, o contexto, o significado, o leitor e com a própria língua traduzida e aquela em 

processo de tradução. 

 

3. O ato de negociação na tradução 

 

O processo de negociação é um instrumento que ajuda o tradutor a estabelecer o 

grau de elasticidade da equivalência, ou seja, até que ponto um termo na língua de 

chegada diz a mesma coisa que o texto fonte? Uma delimitação desse processo torna-se 

difícil, pois se sabe que nunca é dita a mesma coisa. A tradução lida com o outro, com o 

autor e cultura do texto fonte, com o leitor para quem a obra traduzida é dirigida e sua 

cultura e com a intermediação do tradutor na troca desses conhecimentos. Logo, a 

negociação é um ato mediador que contrabalança o dito por A com o entendido por B, 

buscando assim, um equilíbrio entre ambos os campos. Sob o signo de negociação, 

Umberto Eco coloca os conceitos circundantes em tradutologia como a equivalência, a 

aderência ao escopo, fidelidade e a iniciativa do tradutor.   

Eco também explica o processo de negociação de significado na tradução como 

consequência de trocas de atribuições expressivas que fazemos na vida cotidiana. 

Assim, são diferenciadas três formas de interpretação semântica: o Tipo Cognitivo, o 

Conteúdo Nuclear e Conteúdo Molar (ECO, 2007, p. 101). 

O Tipo Cognitivo diz respeito a um consenso intersubjetivo no processo de 

interpretação e reconhecimento das coisas. O Conteúdo Nuclear é o conjunto de 

possíveis interpretações para expressar algo. “O Conteúdo Nuclear é visível, tocável, 

confrontável intersubjetivamente porque é fisicamente expresso através de sons e 

ocasionalmente imagens, gestos ou até esculturas de bronze”. (ECO, 2007, p. 101). O 

Conteúdo Molar é uma competência ampliada ao se referir ou interpretar alguma coisa 

ou expressão. Como esclarecimento desses conceitos, pode-se retirar da obra em 

análise, O meu pé de laranja lima,  o trecho de um diálogo entre Zezé e seu irmão 

Totoca, no qual Zezé pergunta o que é trongola, e seu irmão responde através de um 

gesto: 
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[…] Que é que é mesmo trongola, Totoca? 

Ele girou o dedo na cabeça.  

(VASCONCELOS, 1968, p. 14) 

 

[…] Was ist eigentlich plemplem, Totoca? 

Er tippte mit dem Finger auf die Stirn.  

(VASCONCELOS, 2009, p. 14) 

 

Nesse trecho, vê-se que a tradutora teve primeiramente que negociar e adaptar a 

carga semântica do Conteúdo Nuclear, ou seja, o significado de louco, alienado foi 

expresso através de um gesto. Na tradução, teve que haver uma adaptação para a cultura 

alemã, pois, no Brasil, a palavra louco pode ser expressa através do gesto de girar o 

dedo na cabeça, enquanto que na cultura alemã, “louco” é expresso tocando-se na testa 

com o dedo indicador. Mas, devido à adaptação cultural dos gestos feita pela tradutora, 

permitiu-se aos leitores alemães atribuírem o mesmo significado para o gesto diferente.  

Essa concordância intersubjetiva é o que Umberto Eco chamou de Tipo 

Cognitivo, qualquer pessoa reconhece ou concorda intersubjetivamente com a 

ocorrência semântica da mímica. Dessa maneira, poderíamos dizer que houve o mesmo 

Tipo Cognitivo para diferentes Conteúdos Nucleares. O Conteúdo Molar seria, por 

exemplo, o conceito de alienado dado por um psiquiatra, suas competências de 

conhecimento seriam, por conseguinte, mais específicas e ampliadas para referir-se a 

“louco” do que um falante normal. O desafio da tradução consiste na capacidade de 

identificar as relações entre os vários níveis da expressão e do conteúdo e de saber 

colocá-los, na medida do possível, na mesma relação em que estavam no texto original.  

Outro exemplo de negociação é em relação à decisão a ser tomada pelo tradutor 

ao se traduzir um poema cantado por Zezé: 

 

“ Eu fui a um samba lá no morro da Mangueira 

Uma cabrocha me chamou de tal maneira... 

Eu não vou lá, tenho medo de apanhar. 

Seu marido é muito forte. É capaz de me matar... 

Não vou fazer com fez o Claudionor 

Para sustentar família, foi bancar o estivador”...  

(VASCONCELOS, 1968, p. 83) 

 

Zum Samba stieg auf die Mangueirahöhe ich. 

Ein schönes Mädchen rief und lockte mich… 

Ich geh nicht hin, hab Angst vor ihrem Mann. 

Er ist so stark, dass er mich töten kann… 

Nicht schwere Arbeit, wie der Claudionor, 
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Nähm, die Familie zu ernähren, ich mir vor!...  

(VASCONCELOS, 2009, p. 87) 

 

Em relação aos valores semânticos do poema, a tradutora os desempenhou com 

uma certa desenvoltura, conseguindo mantê-los na tradução semelhantes ao texto 

original. A tradutora também conseguiu conservar o ritmo do texto, utilizando uma 

manifestação linear diferente, invertendo, por exemplo, a colocação do sujeito nos 

períodos, como no primeiro verso.  

No plano das substâncias métricas, a tradutora conseguiu preservar as rimas 

consecutivas (AABB) embora as substâncias fônicas que obviamente não soam tão 

fluentes como no texto original, possuam um traço de fidelidade semântica em relação 

ao texto fonte. A tradutora, portanto, decidiu que além do conteúdo do texto em 

português, o escopo principal a ser respeitado era o poético, e foi nesse aspecto que ela 

decidiu investir. À tradutora interessava, acima de tudo, preservar a métrica e a rima, 

mesmo utilizando recursos com sonoridades diferentes, ela fez ouvir o ritmo do texto. 

Através desse exemplo, percebe-se que Marianne Jolowicz conseguiu resgatar o 

conteúdo e a forma do texto original, que ela manteve a rima na estrofe e 

consequentemente o ritmo, conservando, sobretudo, o conteúdo do original.  

 

4. A integração da cultura no processo de tradução 

 

A língua e a cultura são fatores dominantes no processo de tradução. A tradução 

não está ligada somente à sinonímia, ou seja, a associação do significado ao objeto do 

mundo ao qual a palavra se refere, como encontramos no dicionário, mas sim aos 

sentidos culturalmente concebidos, a subjetividade de cada indivíduo. 

Para Umberto Eco, uma tradução não diz respeito apenas a uma passagem entre 

duas línguas, mas entre duas culturas, ou duas enciclopédias (ECO, 2007, p. 190). O 

processo da tradução deve ter como base uma língua natural como um sistema de 

representação do mundo e de seus eventos, e para isso ela usa sinais que são específicos 

em um contexto, sendo que esse contexto só tem significado específico em um cenário 

que revela uma construção cultural.  

Logo, o curso da tradução apesar de ter um núcleo voltado à atividade 

linguística, pertence propriamente à Semiótica, a ciência que estuda os sistema dos 
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sinais, seus processos e funções. Dessa forma, ao realizar um trabalho tradutório, o 

tradutor deve explorar os dois lados: o linguístico e o cultural, sendo que este trabalho 

será facilitado pela Semântica que traz em seu estudo, instrumentos que facultam a 

compreensão mais equivalente para a leitura do cenário a ser traduzido. Ao entender o 

sentido construído culturalmente, o tradutor estará desambiguizando significados 

específicos num determinado contexto, obtendo assim, um bom nível de compreensão. 

No trecho abaixo, é possível ver um caso de equivalência cultural de termos que 

foram muito bem negociados pela tradutora alemã, mas o tradutor argentino mostrou-se 

um pouco preso demais ao texto fonte, preferindo assim, usar uma nota de rodapé: 

 

Na cozinha, Dindinha tinha vindo para fazer rabanada molhada no 

vinho. Era a ceia de Natal. Era tudo. (VASCONCELOS, 1968, p. 47) 

 

Großmama war gekommen, um in der Küche Arme Ritter zu backen, 

über die sie Wein träufelte. Das war alles, was es zum Heiligen Abend 

geben sollte. (VASCONCELOS, 2009, p. 48)  

 

En la cocina estaba Dindinha, que había venido para hacer 

"rabanada"
6
 mojada en vino. Era la cena de Nochebuena. 

(VASCONCELOS, 2008, p. 38) 

 

Observa-se, aqui, que Marianne Jolowicz levou em conta a cultura de origem e a 

cultura a quem a tradução foi dirigida. E justamente esses conhecimentos culturais da 

tradutora é que a habilitaram ser mais sensível a reconhecer o valor do texto original e a 

selecionar equivalentes funcionais na sua tradução. O termo equivalente para rabanada 

no alemão foi encontrado pela expressão “Arme Ritter”, que na Grã Bretanha é 

chamado “Poor Knights of Windsor”, nos Estados Unidos “french toast” e “torrija” no 

castelhano. E quando se procura pela palavra “rebanada” no Diccionario de la Lengua 

Española encontra-se a definição de porção fina, comprida e larga que se tira de uma 

coisa, e especialmente do pão.  

O processo de negociação em Mi planta de naranja lima tomado por Haydee 

Barroso deixa, por conseguinte, um pouco a desejar ao que diz respeito às suas 

competências enciclopédicas ou culturais. Em sua nota de esclarecimento no início do 

livro, o tradutor explica suas intenções de conservar o sabor popular no vocabulário, as 

formas idiomáticas regionais e as variações sociais e culturais, de forma, que cada 

                                                 
6
 Nota da tradução: Rodaja de pan mojada en leche, que luego de frita se espolvorea con canela. 

(VASCONCELOS, 2008, p. 38) 
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personagem represente seu ambiente em sua forma de se expressar. Acrescenta, 

esclarecendo que em quase todos os casos optou por substituir as formas populares e 

gírias, por um termo equivalente no castelhano. Quando se pergunta a um falante do 

espanhol qual o nome da especialidade culinária que provém de rodelas de pão 

molhadas no leite, que depois são fritas e polvilhadas com canela, logo obtém-se como 

resposta: torrijas! Talvez, Haydee Barroso tenha se baseado na Hipótese Sapir/Whorf, 

considerando que ambas as culturas e línguas são bastante diferentes para designar 

rabanada com semelhante subjetividade. Contudo, seria conveniente mostrar ao leitor no 

castelhano que a rabanada brasileira seria algo “parecido” com “torrijas”, 

possibilitando-lhe ter um parâmetro comparativo através da perspectiva do seu mundo.  

 

5. Diferentes expressões linguísticas e culturais quanto à expressão “tomar café” 

 

Em um outro trecho da obra original, no qual é possível identificar a relação das 

diferenças culturais, prossegue-se em um diálogo entre os personagens Zezé e o 

Português, no qual o menino é chamado para tomar café: 

 

[...] Depois ficou com o rosto corado e brilhando. Depois ele riu, de 

novo. 

- Queres tomar café comigo? 

Disse que não queria, querendo. (VASCONCELOS, 1968, p. 120) 

 

[...] Er trocknet ab, und da war es ganz rot und glänzte. Dann lachte er 

wieder: 

- Willst du mit mir Kaffee trinken? 

Und ob ich wollte! Aber ich sagte nein. (VASCONCELOS, 2009, p. 

126) 

 

Retomando o diálogo, no contexto, vê-se que “tomar café” tratava-se de tomar o 

café da manhã, pois Zezé levanta bem cedo para ir até a casa do amigo Portuga. Quando 

o garoto (de cinco anos) é chamado para tomar café, isso pode ter uma ressonância 

estranha para o leitor alemão, pois trata-se de uma situação bastante atípica ao chamar 

uma criança para tomar café pela parte da manhã ou poder-se-ia pensar em uma 

expressão metafórica usada pelo autor. O fato de estranhamento poderia ocorrer devido 

às diferenças culturais entre o texto fonte e o texto de chegada. Primeiramente, porque 

crianças na Alemanha não tomam café, em segundo lugar, quando alguém é convidado 

na cultura alemã para tomar um café, deduz-se na maioria das vezes, que o fato ocorra 
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na parte da tarde (com bolo ou torta) ou em contextos de encontros casuais de amigos. 

Em terceiro lugar, o café da manhã tomado e chamado assim no Brasil, é denominado 

por “Frühstück” no alemão.  

O simples ato de tomar café possibilita, portanto, a evocação de diferentes 

Conteúdos Nucleares dependendo do contexto. A tradutora optou, porém, em traduzir 

literalmente o ato de tomar café da manhã por “Kaffee trinken”, talvez ela tenha 

decidido propositalmente, por fidelidade às intenções do texto, negociar esta 

equivalência mais literal com o intuito de demonstrar ao leitor alemão que crianças no 

Brasil também tomam café. 

 

6. Domesticação e estrangeirização 

 

No que diz respeito às alternativas de domesticação e estrangeirização de nomes 

ou termos, pode-se encontrar, ainda, na tradução de O meu pé de laranja lima, decisões 

que a tradutora tomou ao traduzir alguns nomes próprios para a forma alemã. Em 

especial, com os dois nomes Minguinho e Xururuca, a tradutora foi desafiada ao tentar 

encontrar termos equivalentes em alemão. Em relação aos outros nomes próprios, 

optou-se por estrangeirizá-los, mantendo, desse modo, os nomes como as personagens 

foram denominadas em português: 

 

Minguinho ficava muito feliz quando eu o tratava de Xururuca; nesse 

momento ele sabia que eu ainda lhe queria mais bem ainda. 

(VASCONCELOS, 1968, p. 103) 

 

Knirps war sehr glücklich, wenn ich ihn als Bébé nannte. Denn dann 

spürte er, dass ich ihn besonders gern mochte. (VASCONCELOS, 

2009, p. 107) 

 

Nesses trechos, observa-se que a tradutora optou por domesticar o nome de 

Minguinho para “Knirps”. O nome próprio dado por Zezé ao seu pé de laranja lima não 

é comum de ser encontrado no português, até mesmo porque o nome foi inventado pelo 

autor. Minguinho pode ser uma palavra inventada por qualquer criança para denominar 

algo com carinho e afeto. O nome Minguinho leva-se muito a deduzir uma forte 

semelhança com a expressão “meu amiguinho”, porém, expressa de uma forma mais 

afetuosa. Na opção da tradutora por “Knirps”, que significa o mesmo que “garotinho”, 
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perde-se essa característica amorosa, além de outras conotações de desvalorização que a 

palavra “Knirps” pode significar. No Duden (2007), encontram-se denominações para 

“Knirps” tais como, “homem pequeno, insignificante”. Talvez, Marianne Jolowicz 

tenha buscado traços de semelhança com a palavra “minguadinho”, características que 

também podem ser relacionadas ao pé de laranja lima, que por sua vez, era pouco 

desenvolvido. Como a tradutora também não teve acesso à mente do autor para 

desvendar a fonte originária do nome dado ao pé de laranja, a sua opção por “Knirps” 

também não pode ser descartada. 

O nome Xururuca também foi outro nome inventado pelo autor, que traz as 

mesmas características e intenções que o nome Minguinho. Contudo, Xururuca seria 

para denominar o pé de laranja lima por um nome ainda mais doce e pueril. As 

repetições silábicas não são somente afetuosas, mas sugerem o movimento dos lábios 

que dão um beijo ou a expressão facial de quando vemos algo que nos cativa de forma 

afetuosa. Nesse caso, a tradutora optou por domesticar, mas ao mesmo tempo 

estrangeiriza (do ponto de vista do leitor alemão) ao usar o termo francês “Bébé”. O 

cargo semântico que a palavra Xururuca traz em si, não é correspondido pelo termo 

“Bébé”. A tradutora poder ter preferido, porventura, utilizar esse termo a usar “Baby”, 

para que os leitores não tendam a conotar o termo “baby” de uma forma “superficial” e 

comum como é usada no inglês. Logo, visto que a ação desenvolve-se no Brasil, talvez 

seria melhor que a tradutora estrangeirizasse um pouco deixando assim, as expressões 

originais no português. Talvez não fosse compreensível o significado dos termos em si 

para os leitores, mas eles poderiam captar uma conotação de amizade contida nos nomes 

e perceberiam um doce som ao pronunciá-los. 

 

7. Perdas e compensações 

 

Umberto Eco salienta que muitas vezes há perdas na tradução que são absolutas 

(ECO, 2007, p. 109) devido às suas particularidades. Esses são os casos em que não é 

possível traduzir, pois o texto traz como núcleo uma carga semântica tão inerente à 

língua, que o ato tradutório impossivelmente resgata a intenção contida no texto fonte. 

Para exemplificar um caso de perdas na tradução, foram retirados da obra original e 
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traduzida diálogos da personagem Ariovaldo. Nesses exemplos, o tradutor é 

confrontado com as diferenças sócio-culturais e dialetais do português.  

_ Se chegue, minha gente! As novidade do dia! 

A sua voz de baiano era linda também (VASCONCELOS, 1968, p. 

82). 

 

˲˲Kommt her, liebe Leute! Die Neuigkeiten des Tages! ˱˱  

Auch sein Bahianer Tonfall hatte es mir angetan (VASCONCELOS, 

2009, p. 86) 

 

_ Acérquense! Aqui están las novidades del dia! También su voz de 

bahiano era linda. (VASCONCELOS, 2008, p. 68) 

 

Ao usar variantes coloquiais ou discordantes em relação à língua-padrão na 

caracterização da fala da personagem, o autor busca dar certa veracidade à sua 

representação. Aqui, trata-se da distinção e destaque do personagem baiano Ariovaldo, 

ou seja, o autor teve a intenção de caracterizar a personagem dando-lhe traços 

particulares que o tornem diferente dos demais. O erro de concordância de número na 

fala da personagem é um traço característico para enriquecer a figura de uma pessoa 

simples, de classe baixa e sem um grau de instrução mais elevado. Na tradução para o 

alemão, não há indício de qualquer adaptação, de forma que fique claro para o leitor, 

como acontece na língua de partida, as procedências do personagem somente pelas 

ocorrências gramaticais. No texto em português, já se poderia até mesmo deduzir a 

procedência sócio-cultural de Ariovaldo, ao ler a frase “as novidade do dia!”. Ainda há 

um segundo exemplo em que o autor explora a substância fônica nos diálogos: 

 

_ Os sucessos da semana. Claudionor!... Pérdão... A última música do 

Chico Viola. O último sucesso de Vicente CÈLÈstino. Aprende minha 

gente que é a última moda (VASCONCELOS, 1968, p. 82). 

 

˲˲Der größte Erfolg der Woche. Claudionor… Pardon… Die jüngste 

Komposition von Chico Viola. Der letzte Erfolg Von Vincente 

Celestino. Hört und lernt, liebe Leute, es ist das Allerneueste 

(VASCONCELOS, 2009, p. 86). 

 

Aqui é destacada a variação fonética da personagem com traços típicos do 

dialeto da região do Nordeste brasileiro, em caso específico, a Bahia. O autor deixa 

explícito esta peculiaridade linguística, acentuando as vogais abertas átonas “é” como 

na palavra “CÉLÉstino”. Nesse caso, verifica-se até mesmo uma diversificação na 

substância gráfica. Na tradução não houve resgate nem transmissão desta 
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particularidade, pois além de ser uma característica linguística do português brasileiro, 

as palavras são escritas propositalmente de acordo com sua pronúncia feita pela 

personagem, podendo-se dizer que o autor transpôs essa variação fonética para o texto 

escrito. Portanto, essa pronúncia dialetal torna-se pertinente para o texto, sendo que o 

sotaque de Ariovaldo soava de forma encantadora para Zezé, principalmente quando 

cantava, e esse foi um dos motivos que levou ao encontro das duas personagens: 

 
Aquela maneira bonita de falar as palavras quase cantando me deixava 

fascinado. (VASCONCELOS, 1968, p. 82) 

 

Seine besondere Art, die Worte beinahe zu singen, entzückte mich“. 

(VASCONCELOS, 2009, p. 86) 

 

Assim sendo, a questão dos detalhes lexicais e fônicos são traços pertinentes nas 

traduções, e aí surge o problema na tradução, pois não faria sentido Ariovaldo falar em 

saxão ou outro dialeto alemão, dado que a conotação originária estaria perdida. E se o 

tradutor tentasse usar acentos para destacar particularidades da pronúncia, tornaria com 

isso, o texto artificial e talvez até mesmo de leitura não agradável para o público 

alemão. 

 Se a tradutora Marianne Jolowicz utilizasse um vocabulário para distinguir as 

diferenças da fala de Ariovaldo das demais personagens, ela correria o risco de estar 

transformando a personagem em uma figura alemã, criando assim um estereótipo da 

personagem. Zezé não é um bávaro, um saxônico ou alguém que traga em sua forma de 

falar, características do dialeto alemão. A tradutora estaria, assim, transmitindo uma 

impressão errada ao leitor. Poder-se-ia dizer que Marianne utilizou-se do termo francês 

“pardon” como recurso compensatório que de alguma forma distingue o personagem no 

ato falante, enquanto que, no Português, a pronúncia baiana de Ariovaldo foi destacada 

acentuando-se “pérdão”. 

Mas como seria se a tradutora tentasse detectar no dialeto baiano características 

que pudessem ser encontradas nas variantes do alemão e usá-las para particularizar a 

fala de Ariovaldo? Uma possível solução seria encontrar na fala dos alemães traços 

característicos fora do alto-alemão que estejam presentes na maioria das regiões alemãs, 

e assim criar uma forma de falar que caracterize Ariovaldo. Usando-se esse recurso, 

poder-se-ia transmitir ao leitor a ideia de que a personagem não fala o alto-alemão, sem 

com isso estereotipá-la a um habitante de alguma região específica do país. Essa fala 
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não será obviamente a reprodução exata da maneira de falar de uma pessoa que nasceu e 

cresceu na Alemanha, mas essa criação poderia permitir ao leitor alemão reconhecer 

que a personagem tem uma maneira especial de falar que a diferencia das demais. Mas o 

tradutor estaria aí criando características novas para a personagem que é caracterizada 

de forma clara no texto como sendo alguém vindo da região da Bahia.  

Nesse caso, como a tradutora também fez, o mais viável a ser feito, seria contar 

com um conhecimento linguístico e enciclopédico do leitor, deixando somente claro que 

a personagem vem da Bahia, mas sem demonstrar características fonéticas na sua forma 

de falar o alemão. Esse seria um caso de irremediabilidade da perda, pois as 

características de Ariovaldo restringem-se à forma fônica podendo ser reveladas 

somente no português brasileiro. 

Um exemplo de compensação que foi negociada pela tradutora no processo 

tradutório pode ser detectado no seguinte trecho do texto em que há um pequeno jogo 

de palavras: 

 

Pegava a caixa de botão e enfiava todos eles num barbante. (Tio 

Edmundo falava cordel). Eu pensei que cordel fosse cavalo. E ele 

explicou que era parecido, mas cavalo era corcel. ( VASCONCELOS, 

1968, p. 24) 

 

Ich nahm die Knopfschachtel und zog die Knöpfe alle auf eine 

Schnur. (Onkel Edmundo nannte das Strippe). Ich meinte, Strippe sei 

Schaufel. Und er sagte, das klinge nur ähnlich, aber Schaufel sei 

Schippe). ( VASCONCELOS, 2009, p. 24) 

 

Nesse fragmento, a tradutora decidiu trocar cordel por “Strippe”, conseguindo 

assim, restituir parcialmente a intenção original que traz traços semânticos e fônicos. 

Zezé trocou o sentido das palavras por elas terem uma grafia semelhante, além da frase 

trazer uma carga semântica obsoleta para a palavra cordel quando Zezé refere-se a 

forma de falar do seu tio. Na tradução, perde-se essa intenção semântica, porém a 

tradutora adapta o recurso gráfico e fônico utilizando as palavras “Strippe” e “Schippe”. 

Essas palavras possuem significados completamente diferentes do texto fonte, mas a 

tradutora resgatou o pequeno jogo de palavras que se dá devido às semelhanças gráficas 

e fônicas das palavras. No alemão haveria a palavra “Kordel” correspondente a cordel, 

mas corcel no português brasileiro sofreu uma mudança linguística vinda do francês 

“coursier”, fato que dificulta ou impossibilita encontrar algo equivalente a corcel no 
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alemão. Assim, no português a troca de Zezé foi do cordel (barbante) com o corcel 

(cavalo), já no alemão ele troca as palavras “Strippe” (cordel) com “Schippe” (pá). 

Aqui, vê-se que o efeito gráfico e sonoro sobrepõem ao semântico, e justamente isso 

possibilitou o ato compensatório da tradutora.  

 

8. Conclusão  

 

Partindo da análise dos exemplos de trechos da obra original Meu pé de laranja 

lima, de José Mauro de Vasconcelos e suas respectivas traduções, percebe-se que os 

tradutores buscaram encontrar a melhor opção para atender as diferenças culturais entre 

o país da obra original e de suas traduções.  

Na tentativa de buscar dizer a mesma coisa que foi dita na obra original, buscou-

se compreender como se pode realizar essa equivalência entre termos, mesmo sabendo 

muitas vezes que dificilmente haja essa possibilidade. Entre os fatores que influenciam 

o processo de negociação tradutória e consequentemente interferem na escolha do 

tradutor, podemos citar o fator linguístico, o cultural, o espacial, o temporal e os fatores 

intra e intersubjetivos. 

Através desta análise, conclui-se que somente com o envolvimento do tradutor, 

procurando ver a tradução como processo de negociação que envolve não somente a 

língua, mas também outros sistemas e fatores, é que tornará possível encontrar a solução 

mais satisfatória e equivalente no processo translatório.  
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RESUMO 

 

 

Este artigo tem por objetivo mostrar, de forma geral, o papel do tradutor como mediador 

entre culturas e sua relação com os conceitos da obra original no ato tradutório, o 

processo de negociação de sentidos em busca de uma tradução com um olhar mais 

cultural e social para a língua de chegada. Sendo assim, mostrar-se-á o processo 

tradutório não como equivalência lexical, mas como correspondência de sentidos. Com 

isso, serão discutidas as influências sociais, culturais e linguísticas ao traduzir.   

 

Palavras-chave: tradução, ato tradutório, língua-fonte, língua-alvo, papel do tradutor, 

obra original.    

 

ABSTRACT 

 

This article has the purpose of showing the translator‟s role as a mediator among 

cultures and their relationship with the concepts in the original book throughout the 

translation process and the negotiation of meanings, aiming at a more cultural and social 

focus on the target language. Therefore, the translation process shall be shown not as an 

equivalence of words, but as a correspondence of meanings. Thus, the social, cultural, 

and linguistic influences shall be discussed in the translation process. 

 

Keywords: translation, translation act, source language, target language, translator‟s 

role, original work. 

 

                                                 
1
 Pós-graduando (Lato Sensu) em Língua Inglesa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-RJ), graduado pelo Centro Universitário Plínio Leite (UNIPLI) em Letras (Português/Inglês), RJ. 

E-mail: christiano.tradutor@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2442786998285426.    



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                                                         153 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br 

Setembro de 2011 

 

1. TRADUÇÃO DO CONTO OLD MAN AT THE BRIDGE, DE ERNEST 

HEMINGWAY 

 

 

Old Man at the Bridge 

Um Velho Senhor na Ponte 

  

 

 Um velho senhor, usando óculos de armação de aço e roupas muito sujas, 

sentou-se à beira da estrada. Havia uma ponte flutuante que cruzava o rio, e por ela 

passavam carroças, caminhões, homens, mulheres e crianças. As carroças, movidas por 

mulas, sacolejavam ao subir a ribanceira após atravessar a ponte, com a ajuda dos 

soldados que as empurravam pelos raios das rodas. Deixando tudo para trás, os 

caminhões seguiam caminho com muita dificuldade, e os camponeses, com os 

tornozelos cobertos de poeira, mal conseguiam andar. Mas lá estava o velho senhor 

sentado sem se mexer; cansado, não conseguia dar nenhum só passo.   

 O meu dever era atravessar a ponte, ir até o outro lado e saber a que altura 

avançava o inimigo. Depois, voltava ao início da ponte. Já quase não havia mais 

carroças e pessoas a pé, mas o velho senhor ainda ali permanecia.  

 “De onde vem o senhor?”, perguntei-lhe. 

 “De San Carlos”, respondeu, dando um sorriso. 

 Era sua terra natal, ele sorriu e demonstrou orgulho ao dizer o nome da cidade.  

 “Eu tava tomando conta dos animais”, explicou ele. 

 “Ah, sim”, respondi, sem entender muito. 

 “Pois é”, disse ele, “eu tava tomando conta dos animais. Fui o último a sair da 

cidade de San Carlos.” 

 Ele não parecia ser nem pastor nem boiadeiro, olhei para aquela roupa encardida 

de poeira, para seu rosto todo empoeirado e para aqueles óculos de armação de aço e, 

então, perguntei: “Que tipo de animais eram?” 

 “Vários”, disse ele, balançando a cabeça, com tristeza. “Eu tive que deixar eles 

pra trás”.  

 Fiquei olhando a ponte, a cidade do Delta do Ebro, que mais parecia a África, e 

me perguntei quanto tempo mais restaria para o inimigo chegar, e permaneci atento a 
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qualquer barulho que sinalizasse o acontecimento tão misterioso chamado contato, e o 

velho senhor continuava ali sentado. 

 “Que tipo de animais eram esses?”, voltei a perguntar. 

 “Eram três no total”, explicou ele. “Eram duas cabras e um gato, tirando os 

quatro casais de pombo.” 

 “Então o senhor teve que abandonar eles?”, perguntei. 

 “É. Foi por causa da artilharia. O capitão me disse pra ir embora por causa da 

artilharia.” 

 “Você não tem família não?, perguntei, olhando para o outro lado da ponte, onde 

ainda algumas carroças apressavam-se para descer a ribanceira. 

 “Não”, respondeu ele, “só os animais que eu disse. O gato, sem dúvida, vai ficar 

bem. O gato sabe se cuidar muito bem, mas não sei o que será dos demais.” 

 “O senhor gosta de política?”, perguntei-lhe. 

 “Não entendo nada de política”, respondeu. “Estou com setenta e seis anos. Já 

andei doze quilômetros, nem sei se consigo dar um passo a mais.”  

 “Aqui não é um bom lugar pra se parar”, disse eu. “Se quer mesmo sair daqui, 

tem uns caminhões um pouco mais adiante dessa estrada que estão indo pra Tortosa.” 

 “Vou ficar mais um pouco”, comentou ele, “e depois eu vou. Pra onde os 

caminhões vão mesmo?” 

 “Pra Barcelona”, respondi. 

 “Não conheço ninguém que vai pra lá”, disse ele, “mas muito obrigado. 

Obrigado mesmo.” 

 Com uma expressão de vazio e cansaço, ele olhou para mim e disse, como se 

quisesse dividir sua preocupação comigo: “O gato vai ficar bem, tenho certeza. Não 

preciso me preocupar com o gato, mas o resto? O que você acha que vai acontecer com 

os outros, hã?”  

 “Olha, tudo indica que eles se sairão bem dessa.” 

 “Acha mesmo?” 

 “Por que não?”, disse eu, olhando para o final da ponte, onde não se via nem 

mais carroças. 

 “Como esses animais vão se proteger de tanta artilharia, já que me mandaram 

sair correndo de lá?” 

 “O senhor deixou a gaiola aberta pra as pombas saírem?”, perguntei-lhe. 
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 “Claro.” 

 “Ah, então elas voarão pra bem longe.” 

 “Tomara! Mas os outros. Acho melhor nem pensar muito nisso”, disse ele. 

 “Se o senhor já descansou, é melhor ir. Eu iria”, insisti. “Levante, tente ficar de 

pé.” 

 “Obrigado”, disse ele, levantou-se cambaleando e caiu para trás em meio àquela 

poeira.  

 “Eu tava tomando conta dos animais”, disse ele, totalmente apático e sozinho. 

“Eu só tava tomando conta dos animais.” 

 Não havia mais nada a se fazer. Era domingo de Páscoa, e os fascistas 

avançavam em direção ao Ebro. Nesse dia, o céu estava muito escuro e as nuvens baixas 

impediam que os aviões subissem aos céus. Essa situação e o caso dos gatos foram a 

única coisa boa que lhe restava.  
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2. ANÁLISE DO PROCESSO TRADUTÓRIO 

 

 

 Esta análise pretende abarcar alguns pontos críticos (que estarão em negrito e 

itálico) no processo de tradução e, em seguida, argumentar a respeito do papel do 

tradutor face ao peso contextual e pragmático da língua da obra original e ao estilo de 

escrita do autor. Com a finalidade de melhor entendimento, serão apresentados alguns 

parágrafos da obra original com os respectivos parágrafos da minha proposta de 

tradução, conforme disponibilizada na seção anterior.  

De forma alguma, tem-se a pretensão de apresentar a tradução como modelo, 

mas como um meio de repensarmos a questão da reprodução, negociação e 

ressignificação de sentidos e de analisarmos o papel do tradutor como mediador entre 

culturas. Sendo assim, segue-se, então, a análise.  

 

 

(I) 

Texto original 

 

(?) Old Man at the Bridge 

 

Tradução proposta 

 

Um Velho Senhor na Ponte 

 

 

 

 Antes de mais nada, precisamos verificar esse cuidado do autor Hemingway ao 

não colocar o artigo the no início do título. Temos de observar que o autor, nesse caso, 

generaliza o homem, dando um aspecto mais universal. Porém, no processo tradutório, 

o tradutor encontra essa primeira questão e, portanto, deve ser pensada e estudada 

durante o conto, para no fim da tradução levar ao leitor um título que compartilhe o 
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mesmo espírito com o do original. Após traduzir o conto e revisá-lo, voltei ao título e 

pensei na hipótese de acrescentar o artigo indefinido um ao título. Se tentássemos ser 

“fiéis” ao texto-fonte, não levando em conta a formação de sentidos, o título ficaria da 

seguinte forma: Velho na ponte. Além de apresentar um truncamento na tradução, 

evidencia-se que não foi avaliada a natureza estrutural da língua-alvo. Portanto, o 

acréscimo do artigo traz ao leitor a quebra do estranhamento rítmico do título, 

atribuindo a este o sentido generalista do ser humano que o autor quis provocar. 

Conforme diz Sobral (2008):  

 

Ao traduzir, o tradutor procura entender o que é expresso numa 

língua, considerando quem diz o quê, como, onde, quando e, 

principalmente, com que intenção e no âmbito de que cultura, e 

procura fazer isso ser entendido em outra língua, levando em conta 

quem diz o quê, como, onde quando e, principalmente, com que 

intenção e no âmbito de que cultura. 

 

 

(II) 

Texto original 

 

An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the 

road. There was a pontoon bridge across the river and carts, trucks, and men, women 

and children were crossing it. 

Tradução proposta 

 

Um velho senhor, usando óculos de armação de aço e roupas muito sujas, sentou-se à 

beira da estrada. Havia uma ponte flutuante que cruzava o rio, e por ela passavam 

carroças, caminhões, homens, mulheres e crianças.  

 

 

 Nessa passagem, o tradutor depara-se com as palavras pontoon bridge que a 

tradução equivalente seria pontão. O dicionário Aulete on-line apresenta a seguinte 

definição: “Plataforma flutuante que serve de ponte ou que, junto com outras, forma 

uma ponte”. O papel do tradutor é avaliar o peso contextual da palavra na língua-fonte e 

examinar a questão da correspondência de sentido para a língua-alvo. O tradutor deve 

indagar-se: “Será que ao colocar a palavra pontão estarei sendo fiel ao texto original e, 
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ao mesmo tempo, a compreensão chegará ao meu leitor-alvo de forma fluida?” Ao 

examinarmos essa questão, podemos chegar a algumas conclusões. Talvez manter a 

palavra pontão seja uma questão meramente de equivalência de palavra, mas não de 

correspondência cultural. Apesar da palavra pontão existir na língua-alvo, não 

transparece a objetividade e clareza do autor Hemingway. Os seus textos têm a 

simplicidade como critério; a beleza de seu texto implica na crítica e no valor de 

conhecimento de mundo que ele deseja passar. Portanto, escolher a palavra pontão na 

língua portuguesa talvez traga uma falsa felicidade ao tradutor, ao crer que passou a 

visão do contexto militar que o autor desejava transmitir, porém engana-se, pois o leitor 

da língua-alvo será capaz de construir a imagem a partir de conceitos que tenham um 

compromisso maior com a sua própria ideia sociocultural.  

 Dessa forma, em busca da negociação de sentido de um termo que equilibrasse a 

linguagem corrente com o uso militar, foram escolhidas as palavras “ponte flutuante” 

como resultado de um trabalho de pesquisa desses termos em jornais na língua 

portuguesa, conforme apresentado, a seguir, na manchete do jornal o Globo on-line: 

“Exército termina montagem de ponte flutuante no Pantanal” (Globo On-line Cidades, 

publicado em 18/04/2011).  

 Concluímos, então, que o uso dos termos ponte flutuante tem uma relação maior 

de sentido na cultura da língua-fonte do que a palavra pontão. E a respeito da 

importância da correspondência cultural, Sobral (2008, p. 81) faz a seguinte observação:  

 

 

Pensar a interpretação como a busca de correspondência [...] implica 

pensar as línguas não como compostas por elementos equivalentes aos 

de outras línguas, mas como compostas por formas de expressão que 

usam esses elementos para criar, no âmbito de uma dada cultura, 

formada por diferentes expressões, sentidos que a operação de 

tradução pode fazer corresponder a sentidos criados em outra cultura, 

igualmente complexa, formas de expressão que não são exatamente 

iguais nem equivalentes, mas que permitem criar efeitos de sentidos 

semelhantes.   

 

  

(III) 

Texto original 
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"I was taking care of animals," he explained. 

Tradução proposta 

 

“Eu tava tomando conta dos animais”, explicou ele.  

 

O primeiro aspecto que devemos pensar a partir dessa frase não é exatamente o 

entrelaçamento das palavras, mas o traço da linguagem oral. Quando vemos, na 

tradução, o verbo estar no pretérito perfeito do indicativo estava na sua forma reduzida 

tava, percebemos um traço da oralidade. Para criar esse traço, é preciso recorrer ao 

estilo daquele personagem, arguir se a fala do personagem carrega um tom formal ou 

informal. Essa questão é importante de ser levantada, pois alguns tradutores podem 

negligenciar esse critério, dando às vezes um tom totalmente formal/artificial à fala do 

personagem. Nesta tradução, ao pensar na simplicidade do autor do conto, preocupei-me 

em levar essa oralidade na escrita, no intuito de trazer em evidência a fala mais natural 

de um camponês. O cenário construído é sinônimo de pressa e movimento; entende-se, 

então, que um diálogo entre duas pessoas, que se conhecem em meio à ebulição de uma 

guerra, não será de total polidez, uma vez analisado o perfil dos personagens.  

Outro aspecto é a questão da padronização da frase. O tradutor deve perceber 

que durante o conto a frase: “Eu tava tomando conta dos animais” repete-se 

praticamente da mesma forma; portanto, o tradutor deve estar atento à estética da frase, 

para que ela possa adequar-se em todos os momentos que aparecer. A padronização é de 

extrema relevância, pois há um motivo para o autor manter a frase e fazer pequenos 

acréscimos durante sua aparição, fato este comprovado também na última menção da 

frase: “Eu só tava tomando conta dos animais”, em que o autor acrescenta o advérbio só 

para dar um efeito de ingenuidade à fala do personagem. Não podemos esquecer 

também que os animais – o gato, as cabras e, depois, os quatro casais de pombos 

mencionados, mas não contabilizados – apresentam todo um valor simbólico referente 

às vítimas da Guerra Civil Espanhola, a saber: o gato é o sobrevivente; os pombos que 

no final viram pombas (da paz) fazem parte da ironia construída no contexto, já que as 

pombas voam para longe; as cabras são citadas à frente como os demais ou os outros e 

carrega, histórica e simbolicamente, o significado de ser um animal para o sacrifício. 

Sendo assim, o tradutor precisa observar e examinar efetivamente os traços do 

personagem, o cenário e, principalmente, o estilo do autor. Esses pontos contribuem 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                                                         160 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br 

Setembro de 2011 

 

para uma tradução mais natural e eficaz. Isso reflete o fato de que “o tradutor é um 

mediador-participante, alguém que organiza uma tradução „inter-lingual‟”, conforme 

observa Sobral (2008, p. 91).  

 

 

(IV) 

Texto original 

"What politics have you?" I asked.        

"I am without politics," he said. 

Tradução proposta 

 

“O senhor gosta de política?”, perguntei-lhe. 

“Não entendo nada de política”, respondeu. 

 

    

 Interpretar e ler a obra vinculada à história e ao contexto é uma atividade 

substancial no processo tradutório. Por vezes, o tradutor, seja pela correria da entrega da 

tradução da obra ou pela falta de conscientização e preparo, deixa esquecidos fatores 

sociais, históricos e culturais inerentes à obra. Por isso, traduzir uma obra, 

independentemente de sua extensão, significa ler, interpretar e buscar informações 

concernentes à proposta e construção do texto. Tendo como base esses princípios, 

busquei interrogar-me a respeito da construção da frase na língua original do conto e do 

seu eixo semântico no seu contexto social.   

A palavra-chave da frase politics significa orientação, crença ou opinião política. 

Se formos tentar aproximar a tradução ao texto-fonte, não levando em conta a questão 

pragmática da língua-alvo do leitor, teremos, entre outras traduções possíveis, a seguinte 

construção: [pergunta do soldado] “Qual orientação / crença / opinião política você 

tem?” e [resposta do camponês] “Não tenho orientação / crença / opinião política”. 

Temos, portanto, um exemplo de uma tradução mais aproximada ao texto original. Mas 

será que essa tradução e construção frasal e sua semanticidade retratam a natureza da 

língua portuguesa? Se pensarmos que o idoso é um simples camponês, possui uma vida 

bucólica e que o diálogo entre os dois é breve, veremos que a tradução não é apropriada 

e é um tanto quanto artificial.  
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A interpretação e o estudo sociocultural do texto são o fulcro da inteligibilidade 

e eficácia de uma tradução. Com isso, busquei a essência da pergunta feita pelo soldado 

e a resposta do camponês já de idade. Enquanto o soldado quis saber se o camponês 

tinha algum conhecimento político, para averiguar se aquele senhor estava ciente do que 

estava acontecendo; do outro lado, evidenciam-se a ingenuidade e a falta de 

conscientização por parte do senhor acerca do acontecimento. Portanto, optei pelo 

diálogo: [o soldado pergunta] “O senhor gosta de política?” e [o senhor responde] “Não 

entendo nada de política”.  

O grande desafio para o tradutor é submergir na essência da obra, para ser capaz 

de trazer a mesma sensação do original ao texto-alvo. Sendo assim, esse profissional da 

palavra corre dois riscos: se adotar o recurso da adaptação estrutural e semântica da 

frase, poderá haver “uma exploração abusiva da originalidade” (Venuti, 2002); se 

preferir manter uma tradução dita como tradicional e ética, poderá acontecer de “a 

intenção autoral não controlar seu significado e seu funcionamento sociais” (Venuti, 

2002) no contexto da língua-alvo. Sabendo-se disso, precisamos ter o bom senso de 

entender até onde dois sistemas linguísticos se encontram e em que ponto se distanciam. 

   

 

(V) 

Texto original 

 

It was a gray overcast day with a low ceiling so their planes were not up. That and the 

fact that cats know how to look after themselves was all the good luck that old man 

would ever have. 

Tradução proposta 

 

Nesse dia, o céu estava muito escuro e as nuvens baixas impediam que os aviões 

subissem aos céus. Essa situação e o caso dos gatos foram a única coisa boa que lhe 

restava.  

 

 

 Para encerrarmos esta seção de análise, primeiro, olhemos a função do that no 

exemplo apresentado. O pronome demonstrativo that, nesse texto, torna-se um elemento 
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referencial anafórico, ou seja, sua função é retomar o termo referencial da frase anterior 

para efeito coesivo. Se formos traduzir that como este(a) ou esse(a), de modo a evocar 

uma mera substituição de palavra, causaremos certo estranhamento e artificialidade no 

texto. Agora, verifiquemos a frase seguinte: the fact that cats know how to look after 

themselves [...], em que literalmente significa: o fato dos gatos saberem se cuidar [...]. 

A respeito dessa tradução, o tradutor precisa levar em conta que essa informação já foi 

apresentada no texto e, por sua vez, a repetição dela integralmente não denotaria uma 

construção enunciativa eficaz, tampouco linguística na língua portuguesa. 

 Envolvido no universo de escolhas de termos, o tradutor precisa interpretar e, 

primordialmente, refletir a partir dos elementos textuais da língua-fonte e averiguar 

como poder-se-ia manter a intenção enunciativa na língua-alvo. Desse modo, o tradutor 

deverá perceber que se trata não exatamente de substituição de palavras, mas sim de 

correspondência de sentido. Sabendo-se disso, o elemento referencial that transformou 

em essa situação, retomando a explicação anterior e a frase the fact that cats know how 

to look after themselves [...] transformou-se em o caso dos gatos, assim permanecendo o 

sentido e a brevidade do autor e, ao mesmo tempo, objetivando um compromisso com o 

leitor da língua-alvo, pois como afirma Franz Rosenzweig (apud Ricouer, 2005) 

“traduzir é servir a dois senhores: ao estrangeiro em sua obra, ao leitor em seu desejo de 

aproximação”. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Muito se discute a relação do tradutor com a obra original. Este artigo 

preocupou-se, particularmente, em mostrar o tradutor como leitor, autor, coautor, 

intérprete e também mediador entre culturas. Não se deixou de lado a importância da 

obra literária original, mas foram levantadas teorias e reflexões que nos fizeram 

repensar a respeito da supervalorização da obra literária.  

 Além disso, com um olhar mais sociolinguístico e cultural, este artigo buscou 

apresentar o ato tradutório como um processo reflexivo, que se volta para o leitor de 

forma a alcançá-lo dentro de sua linguagem e de seu conhecimento cultural. Isso não 

significa ruptura com a obra original e muito menos adaptação, trata-se verdadeiramente 

de romper com as entranhas tradicionais da equivalência lexical e estabelecer a 

correspondência de sentido, levando de uma língua à outra o valor social contido no 

mundo da significação e não da substituição de palavra por palavra. 

    O compromisso não foi apontar erros ou esquivar-se dos problemas também 

intrínsecos à formação do tradutor, foi frisar que o papel do tradutor face à obra original 

deve ser interpretado como um ato de grande responsabilidade com o autor, com o leitor 

e, principalmente, com a mensagem fruto de um trabalho que permeou o discurso, a 

linguagem, os aspectos identitários e culturais de uma língua e se reconstruiu em outra. 

 Portanto, traduzir é ler nas entrelinhas, é sentir e estar como leitor, é viver a 

intensidade da obra, é frustrar-se, é indagar-se, é dizer ao outro aquilo que ouviu como 

ecos, é satisfazer-se, não se satisfazendo, é escrever, apagar e reescrever, é ouvir e 

atordoar-se em meio a tantas vozes, mas poder responder somente a uma.   
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O Nietzsche de Georges Bataille  

e o problema (“paradoxo”) da soberania 
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Resumo: O artigo visa a uma análise da obra de Georges Bataille, em especial sua apropriação de 

Nietzsche que tem por destaque o livro Sur Nietzsche (Sobre Nietzsche), de 1945. Além de abordar outras 

obras, artigos e referências teóricas do autor, nosso objetivo central é abordar a problemática noção de 

soberania. Noção ligada a outras tais como sem-sentido, heterogêneo e sacrifício, ela revela impasses 

simultaneamente teóricos e políticos, que podem ser melhor clareados com uma contextualização que 

destaque, no horizonte intelectual do pós-Primeira Guerra Mundial, a ruptura com a herança iluminista.  

 

Palavras-chave: Georges Bataille, Nietzsche, soberania, político, sagrado.  

 

Abstract: The article aims to analyze the work of Georges Bataille, particularly his appropriation of 

Nietzsche - which has the book Sur Nietzsche (On Nietzsche), 1945, as a main reference. In addition to 

addressing other works, theoretical articles and references of the author, our main goal is to address the 

problematic notion of sovereignty. Linked to other concepts such as nonsense, heterogeneous and 

sacrifice, it reveals both a theoretical and a political impasse, which can best be explained with a 

background that highlights the rupture with the Enlightenment legacy, in the intellectual horizon of a 

moment post-First World War.  

 

Keywords: Georges Bataille, Nietzsche, sovereignty, politics, sacred. 

 

 

 

1. Introdução  

Georges Bataille (1897-1962) foi um escritor e ensaista francês cuja obra, que se 

abre para vários campos como o da literatura, da arte, da filosofia, e da antropologia, 

estende-se da época do entreguerras até próximo de sua morte. Sua trajetória intelectual 

é marcada inicialmente pela aproximação com o filósofo Henri Bergson e pela 

descoberta das obras de Freud e Nietzsche, no início da década de 1920, quando travará 

também um debate com o surrealismo, participando da revista Documents (1929-1930). 

No início da década seguinte, Bataille entra no “Cìrculo comunista democrático” de 

Boris Souvarine e sua revista La critique sociale, onde publicaria o artigo “La notion de 

dépense” (“A noção de despesa”), em 1933. Em 1935 participará do grupo Contre-
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attaque (que se opõe ao escritor, poeta e teórico do surrealismo André Breton). Dará 

combate aos fascistas e ao stalinismo, participando da vida politica francesa e das 

batalhas intelectuais, onde será um dos que lutarão para distinguir o legado de Nietzsche 

da política fascista. Será um dos fundadores tanto da revista Acéphale (1936-1939) 

como do grupo do “Collège de Sociologie” (1937-1939) – do qual participariam 

também, entre outros, Michel Leiris e Roger Caillois. Recusava a vulgata marxista e 

defendia tomar a psicanálise “como „implicitamente revolucionária‟, expondo-a à crítica 

de ter erigido „o indivìduo e a sociedade como entidades irredutivelmente opostas‟” (LE 

RIDER, 1999, p. 164). A partir de 1940, terá uma relação próxima com o escritor, 

ensaista e crítico literário Maurice Blanchot, que terá papel proeminente na cena 

literária de seu país após a Segunda Guerra e será, como o próprio Bataille, uma 

importante referência para Jacques Derrida. Segundo Jacques Le Rider, a irrupção de 

Nietzsche nos textos de Bataille se dá nos anos da revista Acéphale: “depois da 

„revolução surrealista‟, depois da revolução marxista e freudiana, Bataille explora uma 

forma mais radical ainda de „reversão de todos os modos de representação‟: a revolução 

nietzschiana” (idem, p. 165). No primeiro número da revista, intitulada “La conjuration 

sacrée”, redigida por Bataille, Pierre Klossowski e André Masson, há a valorização do 

mito, que, diferente da arte, da ciência ou da política, seria capaz de, no contexto do 

vazio decorrente da sociedade em decomposição, reestabelecer a comunidade humana. 

O mito seria “solidário à existência total da qual é a expressão sensìvel” (idem, p. 166).  

Em nossa análise da obra ensaística de Bataille, começaremos por Sur Nietzsche. 

Vonlonté de chance (Sobre Nietzsche. Vontade de sorte – obra ainda sem tradução para 

o português), publicado em 1945, destacando sua leitura do filósofo para em seguinda 

apontar outras influências intelectuais, que se imbricam em sua leitura de Nietzsche. 

Nosso objetivo será destacar a problemática noção de soberania. Ligada a outros temos 

como sem-sentido, heterogêneo e sacrifício, ela revela impasses simultaneamente 

teóricos e políticos, que pretendemos articular com o horizonte intelectual do pós-

Primeira Guerra Mundial, tendo em vista a ruptura com a herança iluminista. 

2. O homem total que põe-se em jogo: a busca do heterogêneo e do fora de medida 

Sur Nietzsche foi escrito ao longo de 1944, em plena guerra. Seu prefácio 

começa com a confissão de Bataille de que o que o obriga a escrever é “o medo de 

tornar-se louco”. “Sofro uma aspiração ardente, dolorosa, que perdura em mim como 
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um desejo insatisfeito” (BATAILLE, 1986, p. 11-12). Diante de “grandes e necessárias” 

ações nas quais poderia se engajar, nenhuma “corresponde a sua febre”, uma 

“inquietude moral” de buscar “um objeto cujo valor faça-o primar sobre os outros!” 

(idem, p. 12). Bataille aponta então uma discrepância entre o fim moral limitado pelo 

imperativo do “bem de todos os seres” e o “excesso do que é ocasião”, os “estados de 

glória, os momentos sagrados, que descobrem o incomensurável, que excedem os 

resultados buscados” (idem, ib.). É assim que Bataille destaca a originalidade de 

Nietzsche, quem pela primeira vez teria expressado a “aspiração extrema do homem” 

independente de um fim moral e de Deus. Para Bataille, Nietzsche não teria tido 

consciência da dificuldade de sua jornada até constatar que havia falado no deserto: “Ao 

suprimir a obrigação, o bem, ao denunciar o vazio e a mentira da moral”, o filósofo 

“demolia o valor eficaz da linguagem. A celebridade tardou e, depois, quando chegou, 

foi-lhe preciso retirar a escala. Ninguém respondia a sua espera” (idem, ib.). Embora 

reconheça a dimensão de angústia, Bataille ainda preferiria viver como um “inválido” 

ou “morrer” que cair novamente na servidão a entidades morais tão grandes como Deus. 

“Há na essência do homem um movimento violento, que quer a autonomìa, a liberdade 

do ser” (idem, ib.). Nietzsche, longe de ser o filósofo da vontade de poder à maneira 

nazista, seria antes de tudo o filósofo do mal, “o mal como objeto de uma refinada 

busca moral. E o mal como o contrário da coerção – a qual, em princípio, se exerce com 

vistas a um bem”. Um mal como “uma liberdade concreta, a turva ruptura de um tabu” 

(idem, p. 17).  

Vemos, nessas linhas, os temas nietzchianos da crítica aos valores cristãos e a 

toda “moral gregária”. Mas o “problema essencial”, segundo Bataille, “é que Nietzsche 

viveu o que sua obra tentou resolver: o do homem total” (idem, p. 19). Conforme 

destaca numa passagem que tirou da Vontade de Poder, Nietzsche fala de uma 

fragmentação do homem que, como bem interpreta Bataille, decorre da necessidade “de 

atuar que especializa e limita ao horizonte de uma atividade dada” (idem, ib.). Mesmo 

que fosse do interesse geral (o que não vem a ser o caso, segundo o autor),  

a atividade, ao subordinar cada um de nossos instantes a certo resultado 

preciso, apaga o caráter total do ser. Quem atua substitui essa razão de ser 

que é o mesmo como totalidade para um tal fim particular, nos casos menos 

especiais, a grandeza de um Estado, o triunfo de um partido. Toda ação 

especializa, dado que toda ação é limitada. (idem, ib.) 
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Assim, aos valores norteadores da sociedade que limitam a liberdade humana, 

Bataille soma aquilo que a princípio poderíamos chamar, usando o conceito marxista, 

de reificação do homem na sociedade moderna. Mas, no obra de Bataille, tal conceito se 

mostra inadequado devido à amplitude de foco da passagem d‟A Vontade de Poder por 

ele destacada, em que Nietzsche fala de “épocas inteiras, povos inteiros” que “têm algo 

de fragmentário”, no sentido de possuìrem uma “imagem fragmentária e exclusiva do 

homem”. Mas o que Bataille destaca é de fato a expansão do domínio da especialização 

que, “por todas as partes, se acentua até fazer-se alarmante” (idem, p. 21). Bataille, 

então, opõe o “homem total” ao “homem fragmentário”, alvo de sua crítica, definido 

pela noção de ação visando a um objet(iv)o:  

Não posso existir totalmente mais que superando o estado da ação de algum 

modo. Se não, serei soldado, revolucionário profissional, sábio, mas não “o 

homem completo”. O estado fragmentário do homem é, no fundo, o mesmo 

que a eleição de um objeto. Desde o ponto em que o homem limita seus 

desejos, por exemplo, à posse do poder no Estado, atua, sabe o que deve 

fazer. Pouco importa que fracasse: desde o começo insere proveitosamente 

seu ser no tempo. Cada um de seus movimentos se faz útil (idem, p. 20).  
 

A inclusão, na crítica, da ação política revolucionária marca de fato uma 

contraposição ao pensamento de esquerda em geral e o existencialismo engajado de 

Sartre, sem precisar de explicitá-la. Mas o decisivo é a novidade do argumento de 

Bataille: “É o exercício positivo da liberdade, não a luta negativa contra uma opressão 

em particular, o que me levará por cima da existência mutilada. Cada um de nós 

aprende amargamente que lutar por sua liberdade é, em primeiro lugar, alienar-se” 

(idem, p. 20-21, grifo nosso). Assim, Bataille opõe o “exercìcio positivo da liberdade” à 

“luta negativa contra a opressão e pela liberdade”. O exercício da liberdade, por sua vez, 

liga-se a uma “aspiração vazia” e a uma postura de “imanência frìvola”, a um estado de 

embriaguez dionisíaca. “A totalidade é em mim esta exuberância: não é mais que uma 

aspiração vazia, um desejo infeliz de consumir-se sem outra razão que o desejo mesmo 

– que a constitui por inteiro – de arder” (idem, p. 20-21).  

Bataille se afasta do hegelianismo engajado e teleológico ao definir que “a 

existência completa se situa mais além de um sentido, é a presença consciente do 

homem no mundo enquanto um sem-sentido, ao que não lhe cabe mais remédio que ser 

o que é, não podendo superar-se, nem dar-se algum sentido por meio da ação” (idem, p. 

23). Esse sem-sentido, que contrasta tanto com o engajamento de Sartre quanto com o 

de Heiddeger, esclarece-nos melhor o caráter positivo da liberdade defendida pelo autor, 
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que não só não se importa com a acusação de loucura – e não poderia se importar, já 

que tal acusação é feita do ponto de vista do imperativo da razão e da finalidade, que o 

autor recusa –, como assume mesmo uma noção de loucura como elemento fundamental 

para o homem completo. Sem querer dar importância aos que apontam a insanidade que 

levou ao fim trágido de Nietzsche (uma “enfermidade” “ao que parece de origem 

somática”), Bataille defende que “é preciso dizer que um primeiro movimento até o 

homem completo é equivalente à loucura. Abandono o bem e abandono a razão (o 

sentido), abro por baixo de meus pés o abismo do qual a atividade e os juízos que ela 

amarrou me separavam” (idem, p. 23-24). O homem completo é “o homem cuja vida é 

uma festa „imotivada‟, e festa em todos os sentidos da palavra, um riso, uma dansa, uma 

orgia que não se subordinam nunca, um sacrifício que se burla dos fins, sejam materiais 

ou morais” (idem, p. 25) – e que burla a limitação da própria individuação burguesa, 

racionalista e pragmática.   

Assim, Bataille estabelece uma dualidade entre, de um lado, “o mundo dos 

motivos, no qual cada coisa é sensata (racional)”, e, de outro, “o mundo do sem-sentido 

(livre de todo sentido)”, e cada um de nós “pertence em parte a um e em parte ao outro”, 

e entre tais domìnios “não há mais que uma relação admissìvel: a ação deve estar 

limitada racionalmente por um princìpio de liberdade” (idem, p. 27). Já vimos que o 

mergulho no sem-sentido está longe de ser uma experiência apaziguadora, e mais 

adiante, na obra, Bataille dá uma pista de sua inspiração na escolha pelo termo (francês) 

chance em vez de poder (pouvoir): “Chance tem a mesma origem (cadentia) que 

incidência. Chance é o que incide, o que cai (em sua origen, boa ou má sorte). É [...] a 

caída de um dado” (idem, p. 93), diz, fazendo uma referência mallarmeniana. (A 

palavra francesa „chance‟ tem múltiplos significados e Bataille a emprega com quase 

todos: “sorte”, “oportunidade”, “ocasião”, “ocorrência”, “incidência”, “fortuna 

favorável” etc.). Ao propor um “hipercristianismo”, Bataille explica que não se trata de 

pensar que é o homem que cai e se separa de Deus, “senão Deus mesmo (ou se se quer, 

a totalidade)” (idem, ib.). É nisso que consiste, pois, o “por-se em jogo”. 

A “existência total” de que fala Bataille não se confunde com homogeneidade, 

pelo contrário. No segundo número da revista Acéphale (janeiro de 1937), num artigo 

chamado “Propositions”, Bataille estabelece uma oposição entre as sociedades 

“monocéfalas”, de tendência unitária, e as sociedades livres que são “bi” ou 
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“policéfalas”. Já noutro texto no número seguinte da revista (julho de 1937), 

“Chronique nietzschéenne”, Bataille opõe o mundo da organização material e “a 

autoridade dos indivìduos que, „ao mesmo tempo que tornam-se autônomos, descobrem 

ao seu redor um mundo falso e vazio”, a sociedade em decomposição (LE RIDER, 

1999, p. 169). 

A conclusão do texto nos mergulha nos “mistérios dionisìacos” os quais leva 

o projeto revolucionário de Bataille: “À unidade cesariana que funda um 

chefe se opõe a comunidade sem chefe unida pela imagem obsessiva de uma 

tragédia. A vida exige homens em comunidade [assemblés], e os homens 

juntam-se senão por um chefe ou por uma tragédia. Buscar a comunidade 

humana sem cabeça é buscar a tragédia: a morte/matança do chefe, ela 

mesma, é tragédia; ela permance exigência de tragédia. Uma verdade que 

mudará o aspecto das coisas humanas começa aqui: o elemento emocional 

que dá um valor obsessivo à existência comum é a morte”.  

Aqui, a tragédia no sentido nietzschiano do Nascimento da tragédia, liturgia 

estética que solda a comunidade ética e política, sobrepõe-se à tragédia no 

sentido hegeliano (na Fenomenologia do espírito) de oposiçao do Particular e 

do Universal (Estado). – Segue um tributo à Dadá (“o riso que entrega – uma 

revelação que transfigura ser humano”). E finalmente a ambivalência de 

Nietzsche se acha reafirmada sob a forma de um verdadeiro par intelectual 

(“tudo ou nada”) (idem, p. 170). 

 

A crítica à dicotomia indivíduo-sociedade nos leva à influência que a 

antropologia de Marcel Mauss exerceu sobre Bataille, que tomou conhecimento da obra 

do antropólogo por intermédio de seu amigo e aluno de Mauss, Alfred Métraux 

(MARCEL, 1999, P. 5-6). Tal influência ajuda-nos a iluminar a noção de “homem 

total” que se faz presente em Sobre Nietzsche, mas que já havia inspirado o artigo “La 

notion de dépense”. Pela influência da obra de Mauss, a crìtica ao individualismo 

burguês, já consolidada na tradição intelectual de vanguarda e na obra nietzschiana, não 

se configura na ênfase excessiva do coletivo. Mas o “dar-receber-retribuir” de Mauss 

ajudará Bataille a opor-se à articulação entre indivíduo e posse. A dádiva é bastante 

diferente da troca mercantil, a circulação do objeto faz circular mais que o objeto e se 

constitui num fato social total. “No fundo, são misturas. Misturam-se as almas nas 

coisas; misturam-se as coisas nas almas. Misturam-se as vidas, e é assim que as pessoas 

e as coisas misturadas saem cada qual de sua esfera e se misturam: o que é precisamente 

o contrato e a troca” (MAUSS, 1974, p. 71).  

Para Bataille, assim como para os outros membros do Collège de Sociologie, 

foram marcantes os seminários sobre Hegel ministrados por Alexandre Kojève, entre 

1933 e 1939, na École pratique des hautes études (cf. LE RIDER, 1999 e HOLLIER, 

1995). Bataille impressionou-se pelo tema da força e do trabalho da negatividade na 
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história e a leitura de Hegel feita por Kojève também parece ter influenciado a escrita de 

Sobre Nietzsche, em especial na ênfase que Bataille dará sobre o “pôr-se em jogo” e sua 

ligação com a efetiva comunicação entre os homens, entre homens livres, e na crítica ao 

“homem fragmentário”. Alternativamente ao “Eu-coisa”, um “Eu apenas vivo, um Eu 

animal”, Kojève destaca a consciência-de-si que depende de um desejo que ultrapasse a 

realidade dada, natural (cf. KOJÈVE, 2002, p. 12).  

Para Bataille, a comunicação entre os homens “está assegurada pelo mal”, pois 

sem ele, o ser humano acharia-se voltado para si mesmo, “encerrado em sua esfera 

independente” (BATAILLE, 1986, p. 49). Além disso – e tenhamos em vista aquilo já 

exposto sobre as limitações decorrentes do imperativo do bem –, a comunicação “não 

pode realizar-se de um ser pleno e intacto a outro: necessita seres que tenham o ser neles 

mesmos posto em jogo, situado no limite da morte, do nada” (idem, p. 50). Antes, 

quando expunha seu pensamento sobre o mal, Bataille recorrera à história bíblica para 

apontar que, se os homens não houvessem pecado, “Deus, por um lado, e os homens por 

outro teriam perseverado e em seu isolamento. Uma noite de morte”, segue o autor, “na 

qual o Criador e as criaturas juntamente sangraram, desgarraram-se mutuamente e se 

puseram em contradição de todas as maneiras – até o limite extremo da vergonha – 

resultou ser necessária para sua comunicação” (idem, p. 49). As reflexões de Bataille de 

certa forma também antecipam algo do pensamento de Jacques Lacan – que de fato 

acompanhou a produção da Acéphale, além de também ter sido ouvinte dos seminários 

de Kojève. “Não comunico mais que fora de mim, deixando-me ou atirando-me fora. 

Mas fora de mim, eu não sou”, escreve Bataille em Sur Nietzsche, antecipando a 

fórmula lacaniana (idem, p. 53).  

Essa noção de soberania, como vem exposta acima, liga-se a uma reflexão sobre 

linguagem a que se liga tanto a desconstrução derridiana quanto, antes dele, o espaço 

literário blanchoniano – e, no mais, toda a reflexão francesa que gira em torno da noção 

de écriture. Mas, nosso foco aqui é a articulação da noção de souveraineté como o 

horizonte político e histórico, e para isso temos que destacar a noção batailliana de 

sagrado e as importantes discussões sobre o tema, e com isso pretendemos dar nossa 

pequena contribuição.  

3. O sagrado batailliano: sacrifício e soberania 
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No artigo “La notion de dépense”, de 1933, Bataille alia especialmente 

economia e antropologia para contrapor a produtividade autorreferente da sociedade 

burguesa-capitalista (em que a riqueza produzida deve se voltar para o incremento da 

produção e em que o homem se torna servo da forma-mercadoria) às formas de 

dispêndio improdutivo das sociedades primitivas, fazendo referência direta ao trabalho 

de Marcel Mauss, que discutimos acima. Mais amplamente, Bataille retira a noção de 

heterogêneo das teorias antropológicas sobre o sagrado – quer dizer: a dinâmica entre 

profano e sagrado, cabendo ao último o lugar reservado à esfera do que escapa ao 

cálculo (submetido ao imperativo da necessidade de sobrevivência). Segundo ele, o 

sistema de dispêndio (o “dar-receber-retribuir” maussiano), enquanto inserido na esfera 

dos ritos e cultos, exige “uma doação de sangue [gaspillage sanglant] de homens e 

animais de sacrifício. O sacrifício não é outra coisa, no sentido etimológico da palavra, 

que a produção de coisas sagradas” (cf. BATAILLE, 1970a, p. 306). Ou seja, como 

víamos no ensaio de 1944 sobre Nietzsche, Bataille já estabelece aqui uma oposição 

entre o imperativo da razão e o sem-sentido, entre o interdido e a embriaguez. Num 

mundo cada vez mais desencantado e regido pela razão, Bataille deseja resgatar a 

dualidade típica do sagrado. Contra o domínio da técnica e da economia abstrata, 

homogeneizadoras, Bataille põe foco naquilo que não se enquadra, como supérfluo ou 

como desmedido: o sexo, o delírio, o perigo, a violência... domínios nos quais o próprio 

indivíduo não só põe-se em jogo como se deslimita, o que abre a possiblidade da 

comunidade de indivíduos cuja condição é do desœuvrement (palavra sem tradução 

direta que indica um estado de ociosidade ou inoperância).  

Ao falar sobre a soberania n‟A experiência interior, Bataille a liga ao “eu-que-

morre”, que abandona o “acordo” como o mundo dado, com a realidade comum: “ele, 

verdadeiramente, percebe o que o rodeia como um vazio e assim mesmo como um 

desafio a esse vazio; o eu-que-vive se limita a pressentir a vertigem em que tudo 

acabará (muito mais tarde)”. O certo é que o eu-que-morre, “se não chegou ao estado de 

„soberania moral‟, nos braços mesmo da morte mantém com as coisas uma espécie de 

acordo em ruinas (em que se compadece a estupidez com a cegueira). Desafia o 

mundo”, diz Bataille, “mas brandamente”, furtando-se a “seu próprio desafio”, pois para 

o eu-que-morre são necessárias “sedução, potência, soberania [...] é preciso ser um deus 

para morrer” (BATAILLE, 1973, p. 79). Na sessão “Nietzsche – Sobre um sacrifício no 
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qual tudo é vìtima” (idem, p. 139-143), Bataille recorre à figura de Deus para 

fundamentar o próprio trabalho de negação. A morte de Deus, segundo Bataille, não se 

liga à imolação de Jesus e o consequente retorno do reino dos céus, nem a redução ao 

cogito (Descartes), mas sim tem um “significado profundo” que difere tanto da noção 

cristã quanto da que se liga a um “conhecimento claro e seguro do que é útil para a 

vida”, ambas versões de servilhismo. Bataille termina a sessão afirmando que “o 

supremo abuso exige um último sacrifício: a razão, a inteligibilidade, o solo mesmo 

sobre o qual se assenta devem ser rechaçados pelo homem”, devendo Deus “morrer 

nele” (idem, p. 143). Como observa Jean-Christophe Marcel, as lições que Bataille tira 

da teoria do sacrifício ultrapassam a dimensão da compreensão das sociedades 

primitivas observadas pelos antropólogos – “o ato transgressivo tem, para Bataille, um 

escopo heurìstico que ultrapassa o fenômeno religioso” (MARCEL, 1999, p. 11). Neste 

ponto, cabe bem a reflexão de Habermas: tendo em vista que Bataille apresenta 

simultaneamente uma história do domínio da razão e a perspectiva de uma reconciliação 

da igualdade social com o que chama de soberania do indivíduo, surge um impasse 

teórico: 

a explicação antropológica que dá Bataille ao heterogêneo como a parte 

excluída e maldita rompe com todas as figuras dialéticas de pensamento. Daí 

surge a questão sobre como Bataille explica a mudança revolucionária da 

sociedade congelada, da sociedade totalmente coisificada, para a renovação 

da soberania. O projeto de uma economia geral, de uma economia que inclua 

também a economia energética da natureza em seu conjunto, pode entender-

se como resposta a essa questão. Mas esta empresa se vê presa nos paradoxos 

de uma crítica autorreferencial da razão. Assim, Bataille acaba oscilando 

entre uma inconsequente retomada do projeto hegeliano de uma dialética da 

ilustração, por um lado, e por outro uma justaposição, sem mediação 

nenhuma, de análise científica e mística linguistica (HABERMAS, p. 260). 
  

Assim, conclui Habermas seu artigo apontando essa contradição entre a busca de 

uma crítica radical à razão e ao representável que não pode, contudo, deixar de falar 

através da linguagem filosófica e teórica. Essa espécie de “mal-entendido” também 

ocorre na apropriação que Bataille fez de Mauss. Como aponta J.-C. Marcel, um dos 

pontos que separam a obra de Mauss da reflexão de Bataille deve-se a que, ao tratar da 

dinâmica da dádiva, Mauss não desconsidera que o rito, enquanto elo social, legitima-se 

nessa remissão a deus e/ou aos espíritos ancestrais – por isso o antropólogo nunca 

endossará as teses sobre o sagrado de Bataille, Caillois e cia., relacionando tal 

“irracionalismo” ao impacto sofrido pela intelectualidade pelo contexto do entreguerras. 
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No “diálogo de surdos” entre Bataille e Mauss, na obra deste último “a coerência do 

grupo social” não é “jamais pensando como uma mística de grupo, mas é sempre o 

objeto de um estudo positivo” (cf. MARCEL, 1999, p. 19). Mesmo Caillois, como 

recorda Jean-Michel Besnier, nos últimos momentos do Collège de Sociologie, “se 

mostra irritado „com a ênfase dada por Bataille ao misticismo, ao drama, ao dispêndio, à 

festa e à morte‟. É preciso, disse ele, permanecer „intelectuais‟ e por isso romper com 

toda desordem existencial” (cf. BESNIER, 2005, p. 204).  

Essa contradição, ligada a uma leitura antropológica problemática, por sua vez 

se ligará, no pensamento de Bataille, a um problema de ordem não só teórica como 

também política.  

Numa passagem d‟A experiência interior, em que fala da supressão mútua de 

sujeito e objeto, Bataille se refere a uma conversa com Blanchot: “Digo-lhe: a 

experiência interior não tem nem fim nem autoridade que a justifiquem. Se faço saltar, 

estalar, a preocupação com um fim e uma autoridade, no mínimo subsiste um vazio. 

Blanchot me recorda que fim e autoridade são exigências do pensamento discursivo”, e 

em seguida completa “que a experiência mesmo é a autoridade” e esta “deve ser 

expiada” (BATAILLE, 1986, 62). Em Sobre Nietzsche, além da sentença “lacanaiana” 

já citada (“Não comunico mais que fora de mim, deixando-me ou atirando-me fora. Mas 

fora de mim, eu não sou”), Bataille também afirma que “o homem completo” é o “que 

não está subordinado a nada” (BATAILLE, 1986, p. 224). Ora, essa noção de uma 

vontade soberana que se coloca ao mesmo tempo dentro (da linguagem, da comunidade, 

da normatividade) e fora (comando, domínio) é o ponto em que a concepção de 

soberania de G. Bataille coincide nada menos com a de Carl Schmitt, como já foi 

apontado por Giorgio Agamben e Martin Jay.  

Comecemos com Agamben. Em um artigo anterior a seu conhecido livro Homo 

sacer, “Bataille e o paradoxo da soberania”, Agamben fala de uma “anedota” que lhe 

havia sido contada por Pierre Klossowski, quando o primeiro lhe indagara sobre suas 

conversas com Walter Benjamin.  

Naquele instante, entre imagens que ele tinha ainda bem vivas na memória, 

havia também aquela de Benjamin com as mãos levantadas em um gesto de 

advertência (Klossowski naquele momento ficou de pé para imitá-lo) que, a 

propósito da atividade do grupo Acéphale e, em particular, das ideias 

expostas por Bataille no ensaio sobre a Notion de dépense (que havia saído 

três anos antes na Critique sociale), repetia “Vous travaillez pour le 

fascisme!” (AGAMBEN, 2005, p. 91). 
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O ponto central é a analogia entre a definição de soberania feita por Bataille n‟A 

experiência interior – “a operação soberana, que tem nela mesma sua autoridade, expia 

ao mesmo tempo essa autoridade” – com a definição de Carl Schmitt. 

Qual é, na realidade, o paradoxo da soberania? Se o soberano é, segundo a 

definição de Carl Schmitt, aquele que tem o poder legítimo de proclamar o 

estado de exceção e de suspender, de tal modo, a validade do ordenamento 

jurìdico, o paradoxo do soberano se pode então enunciar desta forma: “o 

soberano está, ao mesmo tempo, fora e dentro do ordenamento”. A precisão 

“ao mesmo tempo” não é supérflua: “o soberano, na verdade, tendo o poder 

legítimo de suspender a validade da lei, se coloca legitimamente fora dela 

[...]./ Este paradoxo é muito antigo e, se se observa atentamente, está 

explícito no mesmo oxímoro em que se encontra a expressão: o sujeito 

soberano. O sujeito (isto é, aquilo que etimologicamente está sob) é soberano 

(é, por isso, aquilo que está sobre) (idem, p. 92). 

 

Em Homo sacer, Agamben destaca a teoria da ambigüidade do sagrado que 

penetra na teoria da linguagem e na sociologia no início do século XX. Destacando os 

“intercâmbios entre antropologia, linguìstica e sociologia em torno da questão do 

sacro”, à qual se liga a teoria da ambiguidade de Durkheim, Agamben aponta uma 

significativa passagem de L’homme et le sacré (1939), de Caillois, homóloga ao 

“paradoxo da soberania”, em que ele pode “exordiar partindo diretamente de um dado 

lexical já acertado: A Rome, on sait assez que le mot sacer désigne, suivant la définition 

d’Ernout-Meillet, celui ou ce qui ne peut être touché sans être souillé ou sans souiller” 

[“Em Roma, é bem sabido que a palavra sacer designa, seguindo a definição de Ernout-

Meillet, quem ou o que não pode ser tocado sem ser sujado ou sem sujar”] 

(AGAMBEN, 2007, p. 87). Agamben conduz o destaque de tal teoria do sagrado para 

uma discussão que visa a iluminar o que ela encobre: “a dimensão jurìdico-política 

originária que se expõe no homo sacer” (idem: 88), que por sua vez se liga à 

problemática questão da soberania.  

Como recorda o autor, em Os dois corpos do rei, Ernst Kantorowicz descreveu a 

dualidade presente na figura do rei, que é análoga à do corpo de um devoto sobrevivente 

de um sacrifício, na medida em que há uma “ìntima simbiose com a morte, sem”, porém 

que pertença “ainda ao mundo dos defuntos”. Segundo Agamben, “é na figura desta 

„vida sacra‟ que algo como uma vida nua faz a sua aparição no mundo ocidental”, mas o 

decisivo é que “esta vida sacra tenha desde o inìcio um caráter eminentemente polìtico e 

exiba uma ligação essencial com o terreno sobre o qual se funda o poder soberano” 

(idem, p. 107). Transcendendo a figura do imperador cristão, o homo sacer é a figura 
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que está no limiar: como o lobisomen, no limiar entre cidade e floresta, entre humano e 

animal, sua morte não é homicídio e nem está sujeito ao sacrifício. Para Agamben, a 

vida nua estaria ligada à soberania desde a figura do bando:  

O que foi posto em bando é remetido à própria separação e, juntamente, 

entregue à mercê de quem o abandona, ao mesmo tempo excluso e incluso, 

dispensado e, simultaneamente, capturado. [...] Esta zona de indiferença, na 

qual a vida de exilado ou de acqua et igni intedictus confina com aquela do 

homo sacer, matável e insacrificável, indica a relação política originária, 

mais original que a oposição schmittiana entre amigo e inimigo, entre 

concidadão e estrangeiro (idem, p. 116).  

 

Como na reflexão schmittiana sobre o soberano, a norma vive da exceção, sendo 

uma o espelho negativo da outra, estando ambas sob o império (expansivo) da 

soberania. Como o soberano schmittiano, o homo sacer está simultaneamente dentro e 

fora da Lei. Assim, defende o autor, as esferas da soberania e do sagrado poderiam 

iluminar-se reciprocamente. “Soberana é a esfera na qual se pode matar sem cometer 

homicídio e sem celebrar um sacrifício, e sacra, isto é, matável e insacrificável, é a vida 

que foi capturada nesta esfera” (idem, p. 91). Para o autor, é a “estrutura de bando que 

devemos aprender a reconhecer nas relações políticas e nos espaços públicos em que 

ainda vivemos”. Como biopolìtica, ela teria sido desde sempre “o nómos soberano que 

condiciona todas as outras normas, a espacialização originária que torna possível e 

governa toda localização e toda territorialização” (idem, p. 117). Tomá-la, pois, “por um 

fenômeno genuinamente religioso é a raiz dos equívocos que marcaram no nosso tempo 

tanto os estudos sobre o sacro como aqueles sobre a soberania” (idem, p. 92-93).  

No caso de Bataille, ele teria deixado de refletir mais seriamente no “nexo 

essencial” que sua ênfase numa soberania ligada à experiência limite da morte, no 

erotismo, no sagrado etc. tinha com esse poder soberano. Sua tentativa foi, para 

Agamben, exemplar no sentido de buscar a vida nua fora do bando, valorizando a noção 

de ambivalência do sagrado tanto no momento do sacrifício ritual como na experiência 

do excesso individual. Em ambos os casos, “a vida soberana se define para ele através 

da transgressão instantânea da interdição de matar”, trocando assim “imediatamente o 

corpo político do homem sacro, absolutamente matável e absolutamente sacrificável, 

que se inscreve na lógica da exceção, pelo prestígio do corpo sacrificial, definido em 

vez disso pela lógica da transgressão”. Tendo trazido à luz, “ainda que 

inconscientemente”, tal nexo entre vida nua e soberania, para ele a vida “permanece 

inteiramente enfeitiçada no cìrculo ambìguo do sacro”, o que esclarece por sua vez a 
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sentença dita por Benjamin a Klossowski. “Não que Bataille não perceba a insuficiência 

do sacrifìcio e o fato de ser, em última análise, uma „comédia‟ [...]; mas o que ele não 

consegue decifrar é, precisamente [...], a vida nua do homo sacer, que a aparelhagem 

conceitural do sacrifìcio e do erotismo não consegue exaurir” (idem, p. 119-120).  

Embora bem conduzida e em si válida, a nosso ver a reflexão de Agamben tem 

dois problemas, que se conjugam: (i) o caráter trans-histórico, que deixa de lado as 

especificidades do impacto da primeira Grande Guerra no que diz respeito à dissolução 

da ordem do método, isto é, da ordem do conceito e do sujeito cartesiano, que é paralela 

à crise do liberalismo e suas instituições, e (ii) a proposta, de Agamben, de solução para 

esse impasse decorrente da estrutura do bando, que acaba por remeter à indecidibilidade 

derridiana. Começemos pelo ponto (ii), que nos levará diretamente para o primeiro e 

para o artigo de Martin Jay.  

Destacando a ambiguidade constitutiva da teoria aristotélica da dýnamis-

enérgeia (potência), diz Agamben que só escaparìamos das “aporias” da soberania se 

remetêssemos a teoria polìtica a “uma nova e coerente ontologia da potência (mais além 

dos passos que nesta direção moveram Spinoza, Schelling, Nietzsche e Heidegger)” que 

substitua “a ontologia fundada sobre a primazia do ato e sobre sua relação com a 

potência” (AGAMBEN, 2007, p. 51-52). Seria preciso, “preferivelmente, pensar a 

existência da potência sem nenhuma relação com o ser em ato – nem ao menos na forma 

extrema do bando e da potência de não ser, e o ato não mais como cumprimento e 

manifestação da potência, nem ao menos na forma de um doar de si e de um deixar ser”. 

Como reconhece o autor, isso implicaria “nada menos que pensar na ontologia e na 

polìtica além de toda figura da relação” (idem, p. 54-55). O autor destaca as tentativas 

feitas por Schelling (Filosofia da revelação) – que pensa “um absolutamente existente 

que não pressupõe potência alguma e não existe jamais per transitum de potentia ad 

actum” –, pelo último Nietzsche, do eterno retorno e do Amor fati – com a 

“impossibilidade de distinguir entre potência e ato” e a “impossibilidade de distinguir a 

contingência da necessidade” –, Heidegger – “no abandono e na Ereignis, parece que o 

próprio ser é dispensado e deposto de toda soberania” –, Bataille – e sua apologia do 

prazer e ociosidade (desoeuvrement) – e Melville – e seu personagem Bartleby, o 

escriturário, com seu “preferia não”. Mas, para Agamben, embora eles tenham 

empurrado “até o limite a aporia da soberania”, não conseguiram porém “libertar-se 
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totalmente de seu bando”, pois mostraram que “o desatamento do bando, como aquele 

nó górdio, não se assemelha tanto à solução de um problema lógico ou matemático 

quanto à de um enigma. A aporia metafìsica”, conclui, “mostra aqui a sua natureza 

polìtica” (idem, p. 55-56). Em sua conclusão de Homo Sacer II, Estado de Exceção – 

cujo tema é semelhante ao texto Force de Loi de Derrida, o diálogo entre Schmitt e 

Benjamin –, Agamben mantém essa esperança por uma potência que não se realiza em 

ato. Se entre “violência e direito, entre vida e a norma, não existe nenhuma articulação 

substancial”, mostrar “o direito em sua não-relação com a vida e a vida em sua não-

relação com o direito significa abrir entre eles um espaço para a ação humana que, há 

algum tempo, reivindicava para si o nome „polìtica‟‟. Após um “eventual uso do direito 

após a desativação do dispositivo que, no estado de exceção, o ligava à vida”, teremos 

então, “diante de nós, um direito „puro‟, no sentido em que Benjamin fala de uma lìngua 

„pura‟ e de uma „pura‟ violência‟”, uma “palavra não coercitiva, que não comanda nem 

proíbe nada, mas diz apenas ela mesma, corresponderia uma ação como puro meio que 

mostra só a si mesma, sem relação com um objetivo” (AGAMBEN, 2004, p. 132-133). 

Essa condução da discussão feita por G. Agamben, além de ajudar-nos a 

iluminar a teoria antropológica de Bataille e seus dilemas, acaba também por revelar 

que o próprio autor compartilha com Bataille a noção de sem-sentido, que expusemos 

acima: a noção de liberdade que se contrapõe a todo fim e a qualquer horizonte moral. 

Mais precisamente, o problema reside em se aproximar da noção de indecidibilidade 

presente na obra de Derrida, no sentido da afirmação de que toda decisão (transposta a 

ato) ou cria formas de domínio ou está ela mesma sujeita a um domínio normativo. 

David Bates destaca que o termo “indecidibilidade”, embora menos conhecido que 

outros presentes na obra de Jacques Derrida como différance, jeu, grammatologie, tem 

papel importante para a desconstrução: “a prática que demonstra, indefinidamente, o 

fato de que as decisões poderiam ser tomadas de outra maneira e que não haveria 

nenhum significado particular ao qual se poderia dar um status privilegiado” (BATES, 

2005, p. 4). “Em outras palavras”, diz Bates, “sem a condição da indecidibilidade, as 

decisões humanas não seriam mais que „programadas‟, predeterminadas por alguma 

regra ou princìpio”, anulando mesmo o caráter de genuìna decisão, tendo em vista um 

horizonte de justiça (idem, p. 6-7). Contudo, esse raciocínio diz respeito à “virada 

polìtica” de Derrida que se deu tardiamente, na fase final de sua trajetória intelectual (só 
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interrompida com seu falecimento), justamente na palestra de 1989 intitulada Force de 

loi: Le fondement mystique de l’autorité. Essa virada foi motivada pela escalada de 

críticas sobre a ênfase desconstrucionista na inderteminação, instabilidade e polissemia, 

que seriam problemáticos do ponto de vista ético e político por constituírem, em tal 

horizonte, uma espécie de instância amoral ou apolítica – e os ataques cresceram 

especialmente nos anos 1980 tendo em vista as polêmicas suscitadas pela relação 

pessoal com o nazismo que tiveram Martin Heidegger e Paul de Man (idem, p. 2). Bates 

aponta que tanto Derrida como seus discípulos intelectuais, no entanto, não se 

preocuparam com o estudo da própria desconstrução enquanto parte da história 

intelectual do século passado. O autor se dedica, então, a clarear o horizonte intelectual 

pós-primeira guerra mundial, chamando a atenção para o fato de que Derrida “baseou 

sua carreira numa crítica a um conceito de razão que, ao menos em certos círculos 

avançados de pensamento, já estava morto nos anos 1930” (idem, p. 23). Além dos 

adeptos da desconstrução não contextualizarem o próprio marco teórico, ignoram a 

imbricação entre política e teologia que emerge da crise de entre-guerras (idem, p. 22), 

elemento essencial para se entender a noção de soberania (JAY, 1993, p. 57).   

Assim, voltamos ao ponto (i) exposto acima. Segundo Martin Jay, em artigo que 

traça algumas comparações entre o pensamento batailliano e o de Carl Schmitt apesar 

da diferença entre a proposição, respectivamente, de uma ordem política conservadora 

ou uma comunidade anárquica e heterogênea, Schmitt e Bataille se aproximam a) na 

crítica à ordem burguesa onde a política é reduzida a um epifenômeno do 

contratualismo mercantil – onde se reduz o único ao fungível, o qualitiativamente 

diferente ao quantitativamente igual; ambos “invocam a soberania como um antìdoto 

contra a infindável circulação de mercadorias e ideias que constitui, para eles, a essência 

do mundo moderno”– b) ao recorrerem à religião como forma de superar essa ordem 

igualitária vista como estéril e reificada. Mas, aqui reside uma diferença entre os dois na 

medida em que esse “recuo” para o religioso em Schmitt tem seu limite, pois não 

pretende romper a ordem política e recorra ao exemplo da Igreja, enquanto que em 

Bataille a “morte de Deus” significa “muito mais que a fantasia ateìsta de transcender a 

superstição, significa o sacrifício da soberana integridade individual a fim de que a 

comunidade viva” (JAY, 1993, p. 54-55). Essa comunidade désoeuvrée é oposta ao 

imperativo schmittiano da Ordem e a discussão batailliana sobre a soberania é muito 
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menos jurídica e constitucional que antropológica e literária. Mas, apesar das diferenças 

significativas, as reflexões de Bataille e Schmitt são complementares em sua 

revalorização do conceito de soberania, e Jay destaca bem sua articulação com o 

contexto em que tanto Bataille quanto Schmitt “experimentaram o trauma da primeira 

guerra mundial e a persistência da crise no período entre-guerras com especial 

intensidade” (idem, p. 50), crise que é, recorda o autor, da crença iluminista do 

progresso e da emergência do tema da secularização. (Sobre a questão da secularização, 

cf. WALLACE, 1981 e FŒSSEL, 2007).  

Concentremo-nos no elemento da decisão. Carl Schmitt, na medida em que 

tomava o Estado “enquanto estrutura mediadora entre o direito e a efectividade” 

(FRANCO DE SÁ, 2006, p. 89), ou seja, o Estado como mediação entre o mundo fático 

e o campo do dever ser (o da normatividade), procede a uma analogia com a Igreja: “do 

mesmo modo que o Estado, a Igreja surge como a instância mediadora de um mundo 

invisível que, longe de ser directa ou imediatamente visível, apenas adquire visibilidade 

mediante o processo de mediação” (idem, p. 91). Em Teologia Política, de 1922, 

Schmitt procedia a uma analogia entre a exceção e o milagre: a primeira quebra a 

naturalidade do sistema normativo assim como o milagre abala a regularidade da vida 

cotidiana. Mas, sendo o soberano aquele que decide no estado de exceção (e não como 

entidade externa), nota David Bates que, assim como “o organismo que produz novas 

normas de dentro em meio à crise, uma entidade política schmittiana refunda a ordem 

normativa em tempo de crise produzindo de dentro novas normas adequadas à nova 

situação” (BATES, 2005, p. 19). No caso de Bataille, em longo ensaio de 1956 sobre a 

soberania (“La Souveraineité”), os elementos presentes nos ensaios de 1933 (“La notion 

de dépense” e “La structure psychologique du fascisme”), assim como das duas obras da 

época da Segunda Guerra aqui analisadas (Sur Nietzsche e L’Expérience Intérieure), se 

fazem novamente presentes, e o elemento que ele chamava heterogêneo aparece sob o 

termo miraculoso (BATAILLE, 1970-88, p. 248-251). Se isso é apenas coincidência ou 

se vai além, não sabemos – cabe apontar que em 1937, em um artigo que procurava 

afastar o legado nietzschiano do fascismo, Bataille apenas faz uma breve referência ao 

“jurista Carl Schmidt (sic)” para apontar sua descendência intelectual mais próxima de 

um Charles Maurras (ideólogo francês de direita, católico, nacionalista e antissemita) e 

bem estranha a Nietzsche (BATAILLE, 1970d, p. 458). A impressionante semelhança, 
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como já apontamos, não se anula simplesmente pela difença política – que incide 

também na direção que toma a ênfase, em suas premissas antropológicas (cf. JAY, 

1993, p. 58-59), para a ordem (Schmitt) ou para a transgressão (Bataille).  

Neste sentido, cabe por fim apontar outra proximidade – neste. No mesmo ano 

em que publicara “La notion de dépense” (1933), Bataille também publicou o ensaio “A 

estrutura psicológica do fascismo”, no qual surgem os mesmo elementos do primeiro, 

assim como dos outros ensaios (bem posteriores) que analisamos, mais especificamente 

a ênfase no heterogêneo, o qual se define por outras noções-temas como o sagrado e o 

tabu; a atração/repulsão afetiva; a violência, o desmedido, o delírio, a loucura; o 

inconsciente. “Resumindo, a existência heterogênea pode ser representada em relação à 

vida cotidiana como o outro [tout autre], como incomensurável, dando essas palavras o 

valor positivo que elas têm na experiência afetiva” (BATAILLE, 1970b, p. 348). O que 

é curioso, com a leitura do ensaio, é pensar mesmo o quanto Bataille esteve próximo – 

para mencionar as palavras de Agamben – de decifrar “a vida nua do homo sacer”. Tão 

perto, podemos dizer, que torna-se mais evidente uma espécie de cegueira. 

Para Bataille, assim como o nascente Islã, para quem o Estado ainda não existia, 

“o fascismo representa a constituição de um poder heterogêneo total que encontra sua 

origem manifesta na efervescência atual” (idem, p. 362). Uma característica do fascismo 

é que seu fundamento é simultaneamente religioso e militar, “sem que tais elementos 

habitualmente distintos possam ser separados um do outro” (idem, ib), sendo que é o 

elemento militar que predomina. O fascismo aparece antes de tudo “como concentração 

e por assim dizer como condensação de poder”, que “não deixa inativa nenhuma fração 

social” e que, em “oposição fundamental ao socialismo”, caracteriza-se “como reunião 

de classes” (idem, p. 363). O decisivo é apontar que, antes, Bataille destacara – e esse 

destaque tem sinal positivo, pelo que se seguirá – o imperativo da ação.
1
  

Bataille observa que é pela ação que a massa de homens, que passa a constituir 

as forças militares, pode passar do estado amorfo para uma “ordem geométrica 

purificada”, para uma “rigidez agressiva” (idem, p. 358). Se a sociedade homogênea 

contemporâena (isto é, o Estado democrático) inibe o elemento propriamente 

                                                           
1
 Ver também opúsculo Appel à l’action (1936, Contre-Attaque): “[...] Nós afirmamos que não é apenas 

para um só, mas para TODOS, que é tempo de agir como COMANDANTES. De indivíduos impotentes, as 

massas não têm nada a esperar. Somente a REVOLUÇÃO que se aproxima terá o poder de COMANDAR os 

eventos, de impor a paz, de ordenar a produção e a abundância” (BATAILLE, 1976c, p. 396). 
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heterogêneo da soberania – neste texto, definida como domínio/opressão (idem, p. 351) 

–, ela acaba por desviar a “paixão destrutiva (o sadismo) da instância imperativa” para 

dirigi-la “seja contra sociedades estrangeiras, seja contra as classes miseráveis, contra o 

conjunto dos elementos externos ou internos hostis à homogeneidade” (353). O facismo, 

por sua vez, é uma “reunião estabelecida de elementos heterogêneos com os elementos 

homogêneos, da soberania propriamente dita com o Estado”. O Estado, por sua vez, 

existe apenas como enquadramento para a “união orgânica”, sendo isso, segundo 

Bataille, “que permite a Mussolini escrever que „tudo está no Estado‟, que nada de 

humano nem de espiritual não existe e a fortiori não valor fora do Estado”, sendo que 

isso “não implica necessariamente a confusão entre o Estado e a força imperativa que 

domina a sociedade em seu conjunto”. Tal força imperativa, no entanto, é mais 

explicitada pelo nacional-socialismo alemão pelo princípio da raça (idem, p. 364-365). 

“O exemplo alemão demonstra assim que a confusão estabelecida por Mussolini entre o 

Estado e a forma soberana do valor não é necessária a uma teoria do fascismo” (idem, 

365-366).  

Bataille então aponta que, dado que os fascistas não consideram a 

“homogeneidade espontânea” que decorre da produção/circulação capitalista, “parece 

então que a unidade do fascismo se acha em sua estrutura psicológica própria e não nas 

condições econômicas que lhe servem de base” (idem, p. 367). Lembremos que, para 

Bataille, o problema não é tão só o domínio do Estado ou a luta de classes Bataille, ou 

seja, a “luta negativa contra a opressão e pela liberdade”, sim o “exercìcio positivo da 

liberdade” (Sur Nietzsche), e para isso faz-se importante, por outro lado, a crítica à 

especialização crescente decorrente do capitalismo. Naquela altura, em meio à crise 

econômica mundial e convulsão política em larga escala, Bataille acreditava que 

em uma sociedade democrática (ao menos quando tal sociedade não é 

galvanizada por uma necessidade de fazer a guerra) a instância imperativa 

heterogênea (nação, nas formas republicanas, rei, nas monarquias 

constitucionais) é reduzida a uma existência atrofiada e toda mudança 

possível não aparece mais necessariamente ligada à sua destruição (idem, p. 

369) 

 

Portanto, como coloca Martin Jay na conclusão de seu artigo, a soberania 

batailliana, que implica a conjunção de despersonalização e desprezo pela mundanidade, 

parece conviver com a sombra do soberano schmittiano que é aquele “que decide sob o 

estado de exceção”. A reflexão de David Bates sobre o que chama de cegueira 
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derridiana sobre o horizonte político-intelectual que se herda do trauma das duas 

Grandes Guerras parece, a nosso ver, reforçar esse argumento.  
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PINTAR O HIERÓGLIFO BALINÊS: 

A REVOLUÇÃO NA/PELA CULTURA EM ANTONIN ARTAUD 
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RESUMO 

Ao tomarmos como base os ensaios de Antonin Artaud sobre a cultura balinesa e articulando 

conceitos da Filosofia da Diferença e dos Estudos Culturais, argumentamos neste artigo que o 

encontro de Artaud com o teatro balinês é operador de uma disjunção entre falar e ver que traz 

ao campo cultural a força dos códigos audiovisuais. É justamente no exercício antropológico 

do teatro da crueldade, espaço de apropriação e devoramento das formas culturais, que as 

formas teatrais não se resumem tais como as conhecemos, mas que se investiga a 

possibilidade que a linguagem tem de atuar como uma revolução na e pela cultura. Revolução 

que se dá por meio de sua relação problemática com o ideograma e com o gesto balinês, capaz 

de apreender uma parte das ocorrências caóticas da vida e transformar seus golpes em signos. 

Aqui, o teatro torna-se poesia e a linguagem, drama. 

 

Palavras-chave: cultura balinesa, linguagem, ver, falar, hieróglifo. 

ABSTRACT 

By taking as the basis the testing of Antonin Artaud about balinese cultura and articulate 

concepts of the Philosophy of Difference and Cultural Studies, the argument developed in this 

article is that encounter of Artaud with balinese theater operates is a disjunction between talk 

anda see awaking in the field cultural the strenght of visual codes. It is precisely in the 

anthropolical exercise of Theater of Cruelty, space of devouring and appropriation of cultural 

forms, which theatrical forms are not limites as forms that we know, but investigates the 

possibility that the language has to act as a culture revolution. Revolution understood as 

problematic relationship with the characters and the Balinese gesture, able to grasp a part of 

the  chaotic event of life and transform his punches in signs. Here, the theater becomes poetry 

and language becomes drama. 

  

 

Keywords: balinese culture, language, saw, talk, hieroglyph. 
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DA EUROPA ILHADA À ILHA DE BALI 

Paris, verão de1931. Naquele que seria mais um dos anos sombrios da Cidade Luz, 

Antonin Artaud sentava-se no Teatro do Pavilhão Holandês da Exposição Colonial Parisiense. 

Ali, aquele homem de trinco e cinco anos, deparou-se com uma trupe de dançarinos de uma 

pequena ilha dos confins da Indonésia, a Ilha de Bali. Do encontro com o Teatro Balinês, 

Artaud escreveu, como fazia com tudo aquilo que o perturbava, uma série de ensaios
3
 

impressionados com aquele teatro que “tem traços de dança, conto, pantomima, e muito 

pouco do teatro psicológico tal como o entendemos aqui [...] sob o ângulo da alucinação e do 

medo” (ARTAUD, 2006, p. 55). Artaud já não era mesmo nenhum neófito nas artes 

espetaculares à leste da Europa
4
. Teríamos em seus escritos, na sugestão de Leornad Pronko 

(1988), pois, um dos maiores impactos exercidos pelo Oriente sobre Ocidente. Mas que 

impactos foram esses? Como e por que esse encontro é expressão dos impactos do Oriente 

sobre Ocidente? O que e como esse encontro expressa e nos expressa? 

É, bem verdade, que um vínculo com “orientalismo”, tomando emprestada a expressão 

de Edward Said (1990), foi um traço forte da retórica inicial do surrealismo, que recorreu a 

Ásia, ao budismo e ao Dalai Lama como salvação revolucionária em oposição às bases 

políticas e estéticas da cultura européia (FER; BATCHLOR; WOOD, 1998). Mas seria 

ingênuo, quando não apressado, situar de modo tão direto os escritos de Artaud sobre o teatro 

balinês na mesma corrente de uma série de práticas e discursos que ajudaram a compor a 

“idéia ocidental de Oriente”.  O argumento desenvolvido, neste artigo, é que, não 

necessariamente na contramão desta via, os escritos de Artaud operam por uma terceira rota, 

uma rota do meio do caminho, correndo entre um e outro, entre a “ideia de Ocidente” e a “ideia 

de Oriente”. Fadado a um encontro que se fazia inevitável, quando não, necessário, os ensaios 

não tratam de formar um inventário de exóticas práticas teatrais, nem de se apresentarem 

                                                           
3
 Com efeito, são os ensaios chamados Sobre o Teatro de Bali, publicado originalmente na Nouvelle Revue 

Française, A Encenação e A metafísica e Teatro Oriental e Teatro Ocidental, que foram compilados como parte 

dos escritos contidos na obra de O Teatro e Seu Duplo (cf. ARTAUD, 2006). Entretanto, referências ao Teatro 

de Bali e a outros teatros asiáticos são constantes durante os outros textos da obra de Antonin Artaud. 
4
 Em 1922, quando ainda membro da companhia de Dullin, Artaud assistiu, no Atelier na cidade de Marselha, ao 

que foi provavelmente seu primeiro espetáculo de teatro oriental, uma troupe cambojana em apresentação de um 

programa de drama-dança. Artaud, por esta época ante ao seu envolvimento com o Movimento Surrealista, 

começou a explorar as práticas cênicas e espetaculares além das européias, convencido de que o Ocidente era 

uma tumba descorada, um lugar onde cães e vampiros estavam esganando rapidamente a vida. O terceiro número 

da revista do grupo de surrealistas, por exemplo, publicada sobre a direção de Artaud é “uma Hosana em honra 

do Oriente e seus valores” (NADEAU, 1986, p. 147). Soma-se aí as cartas desta época, como Carta às Escolas 

de Buda e Oração ao Dalai Lama (cf. ARTAUD, 1976a), nas quais Artaud conclama Buda vir derrubar nossas 

casas. 
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como um protetor ou laudatório de um ritual qualquer. Seus escritos são “solicitações mais do 

que uma súmula de preceitos, um sistema de críticas abalando o todo da história do Ocidente 

mais do que um tratado da prática teatral” (DERRIDA, 1971, p. 153). 

Seria também redutor tratar estes ensaios como uma espécie de descrição fantasiosa e 

distorcida da realidade do teatro balinês (QUILICI, 2004), movido por seu desejo de 

revolucionar a cultura e preso as armadilhas da linguagem como prática produtora de sentido, 

a Artaud não resta outra opção que não a de “transcriar”, nos termos de Campos (2000), o 

teatro balinês. Se o exercício ensaístico de Artaud nos deixa alguma “lição antropológica”, se 

é que podemos falar em lição em Artaud, pois se o entendemos bem não é para se esperar dele 

nenhuma espécie de didatismo, é por parecer estar menos preocupado em realizar uma 

interpretação do teatro balinês, de seus signos e códigos culturais
5
. Seu exercício 

antropológico lembra, por vezes, aquele convocado por Eduardo Viveiros de Castro (2002), 

mais próximo a uma experimentação com o teatro balinês e, portanto, sobre o nosso próprio 

pensamento. No ingles, dificilmente traduzível, de Roy Wagner (1981, p. 12): “every 

understanding of another culture is an experiment with one‟s own”. Seu propósito deixa de 

ser menos o de explicar, interpretar, comunicar, contextualizar, racionalizar o teatro balinês, e 

passa a ser o de utilizar, extrair daí forças e movimentos, verificar os efeitos que ele pode 

produzir, as potências que podem atualizar nossa imagem de pensamento de teatro e, por 

conseqüência, de cultura e do próprio ato de pensar.  

Mas que experimentalismo torna-se possível com o teatro balinês? Pintar o hieróglifo 

– bem nos diria Artaud (2006).  Argumentamos, justamente, neste artigo que o encontro de 

Artaud com o teatro balinês é operador de uma disjunção entre falar e ver que traz ao campo 

cultural a força dos códigos audiovisuais, a pintura do hieróglifo balinês. Algumas perguntas 

emergem daí: o que acontece se recusarmos ao fonologocentrismo (cf. DERRIDA, 1971) 

ocidental sua vantagem sobre a visualidade e gestualidade do teatro balinês? O que se passa 

quando o teatro é um espaço destinado a fazer certos traços e linhas da cultura balinesa 

funcionar dentro da cultura ocidental, de modo a produzir reciprocamente um efeito tão 

devastador como sutil sobre ela? Quando se torna um catalisador para que a forma intrínseca à 

matéria da primeira modifique a matéria implícita na forma da segunda? Isto é, o que pode 

                                                           
5
 É de ressaltar que Antonin Artaud quando da escrita dos ensaios sobre o Teatro de Bali estava escrevendo 

crítica teatral, portanto, seus textos estavam fundamentalmente destinados a um espectador/leitor europeu sem 

conhecimento mais amplo sobre a cultura balinesa. 

 



Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 8 - setembro 2011                                                                                                121 

 

Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br 

Setembro de 2011 

 

acontecer quando o encontro de Artaud com o teatro balinês deixa ver o exercício da 

linguagem como prática de revolução cultural? Não para fulminá-la por colonialista, exorcizar 

seu exotismo, mas para fazê-la dizer outra coisa? Outra coisa não apenas sobre o teatro 

balinês, mas uma outra que o murmúrio anônimo da linguagem enuncia sobre nós mesmos? 

Afinal, como nota Virmaux (1978), não se trata em Artaud somente de uma revolução cênica, 

mas da reconstrução de um homem novo, que passa pela revolução da cultura. “É preciso 

acreditar num sentido de vida renovado pelo teatro, no qual o homem, impavidamente, torna-

se senhor daquilo que ainda não existe, e o faz nascer” (ARTAUD, 1964, p. 18). 

 

OS HIERÓGLIFOS: OU DE COMO CONJUGAR O VERBO PELA CARNE. 

 

“Para nós, a Palavra é tudo no teatro e fora dela não há saída” (ARTAUD, 2006, p. 75). 

Artaud tomou liberdade, não de “sair fora da palavra” – ele nunca parou de escrever por toda a 

sua vida; mas de por a palavra para fugir, traçar uma linha de fuga na própria palavra como quem 

arrebenta um sistema de tubos linguajeiros. Como, então, criar um teatro sem que sua linguagem 

seja submetida à palavra? É possível pensar a cena como “materialização visual e plástica da 

palavra” (ARTAUD, 2006, p. 76)? Como, então, ver e falar em um não lugar, a partir de uma 

relação que não relaciona ver e falar? Uma relação que abra o ver e o falar um estado de 

exterioridade (FOUCAULT, 1990)? A linguagem, seja ela a do teatro ou a de qualquer outro 

artefato cultural, pode “não precisar pensamentos, mas fazer pensar” (ARTAUD, 2006, p. 

76)?Em outras palavras: como é possível o surgimento do novo na cultura? “O que é o ato de 

criação? O que acontece quando alguém diz: ei, tive uma idéia” (DELEUZE; 1999).  

Os olhos e a boca. No teatro, uma voz fala alguma coisa. Fala-se alguma coisa. “A 

palavra no teatro ocidental sempre serve apenas para expressar conflitos psicológicos 

particulares do homem e à sua atualidade cotidiana da vida” (ARTAUD, 2006, p. 78). Posta 

assim a palavra dita serviria apenas para reduzir a multiplicidade humana, restringir-lhe a 

espaço determinados e impor-lhe condutas, inserir o ser na ordem do discurso. Então, a boca, 

a fala, ganha toda essa potência de atualização, não porque se refere a um órgão particular, 

mas por torna-se esse buraco por onde se dá a gênese do Eu (DELEUZE, 2006). Mas, o 

teatro, ao mesmo tempo em que fala, nos faz ver. “Não é simples reflexo material do texto” 

(ARTAUD, 2006, p. 74). Temos no teatro, assim, formações discursivas de enunciados, a 

fala, o dito, a palavra, e formações não discursivas de visibilidades (DELEUZE, 1988). Uma 

conjunção entre luz e linguagem, olhos e boca.  
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Embora haja correspondência entre elas, coadaptação, como sugere Gilles Deleuze 

(1988), as duas formas, formas de conteúdo e formas de expressão, são irredutíveis 

(FOUCAULT, 1988). Olhos e boca só trabalham sobre as mesmas matérias quando são 

restringidos e levados a abstrair a fluência da vida. Esta junção entre falar e ver, entre o visual 

e o sonoro extirpa o sensível. Para Artaud, contudo, o passo da linguagem seria multiplicá-lo 

indefinidamente. No limiar do materialismo plástico da linguagem encontramos a 

aproximação de Artaud com as vanguardas europeias, desde o projeto de “ruidismo” de 

Russolo, por exemplo, no futurismo italiano, lançando a construção de uma nova linguagem e 

assimilando o barulho das máquinas, dos automóveis esfomeados, a elasticidade urbana, ou 

“dinamite” (FABRIS, 1997), até o projeto dadaísta de Hausmann e Hugo Ball de uma anti-

poesia saindo dos versos, construindo onomatopéias e combinações acústicas, tirando a 

palavra da página em branco e explorando ao máximo sua fonética, “antiarte” (RITCHER, 

1993, p.9) – projeto teve impulso com Tristan Tzara e com H. Chopin. Movimento esses com 

os quais Artaud flertou intelectualmente, viveu a atmosfera de suas eclosões e envolveu-se 

pessoalmente com parte de seus formuladores.  

O teatro que Artaud não cessa de denunciar são exatamente aquelas práticas nas quais 

nós estamos presos as delimitações habituais entre as palavras e sentimentos. Daí que, “a 

revelação do Teatro de Bali foi nos fornecer do teatro uma idéia física” (ARTAUD, 2006, p. 

75). Lá, aquilo de que nos falam está sob aquilo que nos fazem ver, “cujo poder de criação 

elimina as palavras” (ARTAUD, 2006, p. 56). Em todos aqueles gestos, atitudes angulosas, 

brutalmente interrompidas, modulações sincopadas do fundo da garganta, frases musicais, 

vôos élitros, ruídos de galhos, sons de caixas ocas, rangidos autônomos, dança de bonecos 

animados, labirinto de gestos, gritos lançados ao ar, “surge um novo sentido de uma 

linguagem física baseada nos signos e não nas palavras” (ARTAUD, 2006, p. 56).  E por 

linguagem não se quer dizer o idioma desconhecido, à primeira vista incompreensível, dos 

balineses, “mas exatamente essa espécie de linguagem exterior a toda linguagem falada e na 

qual parece residir uma imensa experiência cênica ao lado da qual nossas realizações, 

exclusivamente dialogadas, parecem balbucios” (ARTAUD, 2006, p. 60). Essa espécie de 

linguagem na qual as forças pululam sem parar. Espaço de singularidades, matéria não 

formada, funções não formalizadas, forças não estratificadas, fluxos não capturados: a paixão 

do Fora, nos termos de Maurice Blanchot (2005) que não permite as coisas se assentarem e 

que persiste, insiste e subsiste no meio delas.  
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O imagético do oriente se faz não-verbal, indizível e é essa potência de imagens 

estranhas que desperta o olhar do estrangeiro, que traz consigo a herança de quatros século de 

cartesianismo (MERTON, 1997). Aqui, o oriente toma uma forma silenciosa “mas o silêncio 

do oriente não significa apenas ser mudo e permanecer sem palavras ou sem fala. Em 

inúmeros casos, o silêncio é tão eloqüente quanto à verbosidade” (FROMM, 1976, p. 12). 

Mas o caminho até o oriente não é fácil, já diria Heidegger (2003), e para isso precisamos 

largar o verbalismo, pois o oriente, para nós, é um caos de mudez. Sobre o reinado da palavra, 

brotariam situações puramente visuais, um cosmorama de imagens, imagens que entram em 

movimento, imagem que abrem as palavras, imagens que rompem o tempo. Para fazer abalos 

na “linguagem lógica e discursiva” (ARTAUD, 2006, p. 56), é preciso abri-la as ações 

poderosas das imagens em um fluxo que não obedece mais a ordenação racionalista. E “este 

espetáculo nos oferece uma maravilhosa composição de imagens cênicas puras. (ARTAUD, 

2006, p. 64). Aquilo que se fala põe-se ao mesmo tempo sob aquilo que se faz ver, celebração 

visual de modos de ser e estar no mundo. Olhos e bocas emergem juntos, embaralhados, 

misturados, justapostos, contraditos, desditos, camadas por camadas, em ondas, em blocos de 

duração e sensação que giram e ferem, “pura virtualidade que se desdobra em afectante e 

afectado, „a afecção de si por si‟ (DELEUZE, 2005b, p. 104). Expansão não só do nosso 

arquivo verbal, mas também do nosso arquivo audiovisual, uma semeadura de sonhos que 

fazem vibrar o pensamento. Aqui, tudo é feito para espantar, surpreender, suspender, para 

“mexer com o manifestado” (ARTAUD, 2006, p. 63). “Pensar é ver e falar, mas pensar se faz 

no entremeio, no interstício ou na disjunção entre ver e falar. É, a cada vez, [...] fazer brilhar 

um clarão de luz nas palavras, fazer ouvir um grito nas coisas visíveis” (DELEUZE, 1988, p. 

124). Para Artaud, o teatro, entendido como está prática de tencionar as palavras, as coisas 

ditas sobre o mundo, age à meio caminho entre a visão e a fala.  

Os olhos e as mãos.  Acontece que todas as coisas no teatro balinês “parecem 

hieróglifos animados” (ARTAUD, 2006, p. 56). Em sua potente escritura, “não há logos, 

apenas hieróglifos” (DELEUZE; PARNET, 1998, p.124) que presidirão “a criação dessa 

linguagem teatral pura” (DERRIDA, 1971, p.73). Com Bali, Artaud encontra uma linguagem 

articulada sob uma intricada malha de signos. A complexidade desse teatro não está no 

desenvolvimento do enredo
6
, nos artifícios e reviravolta da história dramática, tal como 

                                                           
6
 Não que o Teatro Balinês recuse histórias ou só trabalhe como temas abstratos. Há presença de uma narrativa, 

geralmente retirada dos livros sagrados hindus, Ramayana e Mahabaratha, mas são tramas relativamente 
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explorada na tradição ocidental desde Aristóteles (2004), “o espírito latino” da escritura como 

bem diria o próprio Artaud (1983). A lição que Artaud tira daí é de dispor do exercício da 

linguagem um modo de se apresentar “estados de espíritos ossificados e reduzidos a gestos-

esquemas” (ARTAUD, 2006, p. 57). A linguagem que se apresentava sob a forma de um 

logos quando no encontro com a experiência balinesa explode e cede lugar à retomada de sua 

materialidade e fisicalidade. Enfim, a linguagem, aqui, é considerada a linguagem “sob a 

forma da encantação” (ARTAUD, 2006, p. 46). Por as palavras para cantar, a boca não é 

somente aquela que fala, mas aquela que canta signos, signos cantados e encantados. Um 

intenso viveiro que crepita, fervilha em uma formigante paisagem prestes a se precipitar no 

caos, lançando-os nesse labirinto sem fim, impelindo-nos de achar o fio da meada. Riscar os 

hieróglifos para que língua torna-se signo que, por sua vez, “não designa, nem significa, 

mostra, [...] efetua a potência da linguagem” (DELEUZE, 2006, p. 110-113).  Tornam-se 

“traços de expressão que compõem as imagens e não param de recriá-las, portá-las ou 

carregá-las pela matéria em movimento” (DELEUZE, 2005, p. 49). O ver se faz acompanhar 

pela ação de tocar, de afetar e ser afetado, de pintar a palavra, pois a experiência da linguagem 

não é uma exposição de palavras, ou não o é somente, é uma experiência de ser tocado por 

signos. Os olhos e mão. Corpos misturados. 

Trata-se menos de escrever sobre algo, mas escrever e desenhar como parte de um 

mesmo diagrama, escrever como quem desenha; desenhar como quem escreve. Eis o nosso 

único destino: pintar o hieróglifo. Aqui, escritura verbal e picotograma estão indistintos 

(DERRIDA, 1998), traços gráficos e traços pictóricos trazem à tona “a faculdade que têm as 

palavras de criar” (ARTAUD, 2006, p. 37). Quando “muitas filosofias referem-se à vista: 

poucas ao ouvido, menos crédito ainda dão ao tato e ao odor” (SERRES, 2000, p. 20), em 

Artaud, tudo se torna uma questão de pele, de escrever sobre e com a pele, de inscrição de 

tatuagem, de tato, de toque. Pintar o hieróglifo balinês é uma questão de tornar o verbo carne. 

Porque “esses signos espirituais não têm um sentido preciso, [...] nos atinge apenas 

intuitivamente com violência suficiente para tornar inútil toda tradução (ARTAUD, 2006, p. 

56). Pois, um signo não encerra um objeto em si mesmo, abre-o, “o ato pictográfico atinge, 

                                                                                                                                                                                     
simples, esquetes simbólicos, apresentadas de formas esquemáticas e genéricas se comparadas a complexidade 

narrativa do gênero dramático que ocupou os palcos teatrais durante o século XVIII e XIX. Na verdade, para 

além das comparações, o foco do investimento cênico balinês é outro, pois suas convenções teatrais foram 

construídas em outro universo cultural. Sobre o Teatro de Bali, cf. Pronko (1988) e Geertz (1991). Sobre o 

gênero dramático do teatro, Williams (2010) e Szondi (2004). 
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bombardeia, perfura, percute e faz entrar, atravessa” (DERRIDA, 1998, p. 56). O verbo 

articula a imagem, ou aquilo que Alfredo Bosi (2000) chamou, para a poesia, de imagem-

poema e que poderíamos chamar, com a licença de Artaud, de imagem cênica. 

O exercício de uso da linguagem se torna a emissão de ecos mútuos, “saturação 

semiótica” (CAMPOS, 2000) tão típica da linguagem do ideograma e do hieróglifo. O 

ideograma é mesmo um apelo à comunicação não-verbal (CAMPOS; CAMPOS; 

PIGNATARI, 2006). Proximidade, pois, com o teatro japonês, por exemplo, que desde os 

clássicos nô e kabuki até os mais modernos dramaturgos, se sai das palavras para tocar 

naquilo que nos tornamos por meio do imagético, “dramas sem palavras” (KUSANO, 1995, 

p. 143). Ou ainda, evocação do zen-budismo, claramente realizada por Artaud (1983a) em 

Artaud, O Momo, que imana e traduz a vacuidade oriental quando mergulha o homem nos 

abismos do inconsciente, quando o coloca diante de si mesmo. No Zen, nada se explica por 

meio de palavras (SUZUKI, 1961). Assim como a filosofia zen ou o teatro japonês evocam 

imagens, a escrita, seja a do papel ou do palco, imana as suas composições imagéticas como 

um ideograma, uma frase ou um ideia convertida em imagem. 

Não se trata, contudo, de fazer valer tudo e quase tudo, de festejar a “porra-louca”. 

“Tudo nesse teatro é de fato calculado com uma adorável minúcia. Nada é deixado ao acaso 

ou a iniciativa pessoa” diz Artaud (2006, p. 55) ainda sobre o Teatro Balinês. Eis, aqui, a lição 

antropológica de Artaud e, ao mesmo tempo, a mais assustadora. O exercício da linguagem 

que embaralha as cartas do jogo não se resolve fazendo do Outro cultural objeto da prática 

teatral ou o tornando sujeito de seu próprio mundo. Mas faz dele uma espécie de estranho 

mundo assustador que perturba as nossas lógicas com essas aparições do além. Um Outro que 

torna-se nada mais nem nada mesmo que uma expressão de um mundo possível (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997). Se há algo que o Teatro da Crueldade relega a linguagem não é 

certamente a tarefa de explicar o mundo de Outro, aquém e além das nossas vidas, mas de 

multiplicar o nosso mundo, de povoá-lo por coisas belas, estranhas, problemáticas, terríveis e 

divinas, tomado por um enxame de moléculas, só poeira cósmica de estrelas, permeado por 

duplos, transes, magias, sonhos 

Eis, porque os escritos de Artaud sobre o Teatro Balinês já são, por si, experimentos 

da nossa própria cultura. Artaud sinaliza que ao percebemos o Outro, acabamos construindo 

nossa própria visão, nosso próprio olho, a partir dos toques realizados; porque não o 

compreendemos com o auxílio do conhecimento, vê-lo requer que nos demoremos na 
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sensação que dele temos. Outro que aparece, assim, como um mundo que fora do alcance da 

percepção atual tem sua possibilidade de existência garantida pela presença virtual de um 

outro por quem ele é percebido; o invisível para este subsiste como real por sua visibilidade 

para outrem (DEZEUZE, 2000). Um Outro que já não é ninguém, já nem sujeito nem objeto, 

é uma relação absoluta, é o próprio campo de percepção no qual se dá o encontro. Um Outro 

que já não era a Ilha Bali, mas o próprio teatro, o que no fundo, quer dizer, nós mesmos 

somos os outros. Se este Outro é sempre visto pela primeira vez, por ser singular – algo único, 

que não foi visto jamais, e que não se parece com nada conhecido -, quanto mais o 

expressamos da nossa maneira, mais singular ele se torna. Ao encarnar a visão sobre um 

suporte, seja ele a folha ou a palco, com a mão, reconstruímos nossa visão. Nesse encontro em 

que nada é representável nem tipificável, a linguagem abre a uma disjunção do sensível, ver e 

falar cada um ao seu lado, ao mesmo tempo, misturados. Pintura de um novo mundo que nos 

convoca a uma revolução. 

 

REVOLTAR-SE: UM EXERCÍCIO DA LINGUAGEM 

 

O exercício antropológico do teatro da crueldade investiga a possibilidade que a 

linguagem tem de atuar como uma revolução cultural, pois ela, “a Revolução se expande por 

toda a parte, é uma Revolução pela cultura e na cultura” (ARTAUD, 1964, p. 278). É uma 

revolução por contaminação, por deixar-se contaminar por todas as partes. Afinal, “as forças 

revolucionárias de um movimento qualquer são estas capazes de descentrar o fundamento 

atual das coisas, de mudar o ângulo da realidade” (ARTAUD, 1976a, p. 345). Revolta que, 

por certo, está longe da propagada por textos ditos propriamente políticos. Esta, diria Artaud, 

é “uma revolução de preguiçosos” (ARTAUD, 1976b, p. 32). Embora, não seja uma revolta 

apolítica, tal como argumentada por Susan Sotag (1986), a revolta alimentada por Artaud 

nutre uma ruptura ante a lógica da razão ordinária que sedimenta o pensamento. Ruptura que 

já é, portanto, política, é da ordem de uma outra política. Uma política envolvida com a 

repartição dos sentidos ao devolver a cada pequeno ato da vida sua força de criação política. 

“Que é necessário colocar bombas em alguma parte, [...] não se há dúvidas disso, mas na 

maior parte dos hábitos do pensamento presente!” (ARTAUD, 1976b, p. 33).  

Daí o fascínio de Artaud por outros mundos, a magia, a bruxaria, Bali, os índios 

mexicanos, a loucura, enquanto possibilidades de traçar as pinturas de um outro mundo ainda 

não pensado, de experimentar a vida para além das formas pela qual ela nos foi dada a viver. 
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“Se falta enxofre a nossa vida [...], é porque nos apraz contemplar nossos atos e nos perder em 

considerações sobre as formas sonhadas de nossos atos, em vez de sermos impulsionados por 

eles” (ARTAUD, 2006, p. 8). Um Outro que já não mais é tratado como figuração, mas 

somente enquanto potência. Artaud não se contenta em por olhos contemplativos sobre a o 

Teatro Balinês. Deixa-se tocar por ele, permite explorar a força das visualidades da linguagem 

gestual, musical, hieroglífica que satura o espaço da vida a jogando em um mar de sonhos. 

Esta linguagem visada pelo teatro da crueldade faz uma cultura “imaginária” com selvagens 

reais. Não se trata somente de uma linguagem que fala e diz, mas é de uma linguagem que dá 

a ver, explorando a disjunção entre o olho e a boca, desorganizando o corpo da cultura, 

fazendo-se signo incorporado. A verdadeira ação teatral se faz sempre no limite de sua 

dissolução ou de sua impossibilidade radical, pois, “o teatro [...] destina-se a todos os que 

enxergam no teatro não um fim, mas um meio, a todos que se inquietam com a realidade da 

qual o teatro é apenas um signo” (ARTAUD, 1961, p. 27).  

Movimento que recusa, no exercício da linguagem, o primado do dito sobre o visto, da 

representação sobre ação, da história sobre o devir. Tudo se torna movimento, reino de glória 

onde saltam aos olhos os simulacros e os reflexos, os abalos e os gritos, “diante do qual nós 

mesmos parecemos fantasmas” (ARTAUD, 2006, p. 71). Para Artaud, o ato de criação 

termina em um grito porque aparições fantasmáticas assombram e aterrorizam o pensamento. 

“Toda vez que a vida é tocada reage através de sonhos e de fantasmas” (ARTAUD, 1983b, p. 

89). Só somos levados a pensar quando algo nos violenta a pele e os corpos (DELEUZE; 

PARNET, 1998), quando um encontro nos mobiliza a vida para o impensado, assim como o 

encontro de Artaud com o Teatro Balinês, quando o pensamento é capaz revoltar-se contra si 

mesmo.  Revoltar-se é, pois, brotar por todos os cantos um desmineralizar das evidências, um 

estilhaçamento do comum, uma agitação do cotidiano.  Porque mesmo quando submetida à 

esquematismos e automatismos sensoriais, a banalidade cotidiana “é ainda mais capaz, à 

menor perturbação do equilíbrio [...] de escapar subitamente às leis [...] se revelar a si mesma 

numa nudez, crueza e brutalidade visuais e sonoras que a tornam insuperável, dando-lhe o 

aspecto de sonho ou de pesadelo” (DELEUZE, 1999, p. 75).  

Quando não vale mais só palavras já gastas e mortas, o que entra na conta é a força 

enérgica, a intensidades, a pulsão “que nos conduz sem cessar através de caminhos abruptos e 

duros [...] mergulha-nos em um estado de incerteza e angústia inefável que é próprio da 

poesia” (ARTAUD, 2006, p. 67). Poesia que diz menos respeito a um gênero literário e mais a 
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incontestável materialidade da linguagem que se manifesta por gritos, palavras abruptas e 

imagens-forças, não sendo jamais reduzida a tropo hegeliano de qualificação em um gênero 

ou forma artística, nem a um racionalismo intelectual capaz de apreendê-la. As formas teatrais 

também deixam de se limitar as formas tais quais nos as conhecemos, “o teatro se confunde 

com a destruição mesma do mundo formal. Ele põe a questão da expressão pelas formas e 

convida a tomá-la comodamente com o real, pelo humor, criador de poesia” (ARTAUD, 

1964, p. 17). Tudo aqui são dramatizações no sentido que são dinamismos, determinações 

espaços-temporais dinâmicas que “tem lugar em sistemas intensivos onde se repartem 

diferenças em profundidade, que tem por „pacientes‟ sujeitos-esboços, que tem por função 

atualizar Ideias” (DELEUZE, 2005, p. 151). Em Artaud, seu desenho torna-se traço, 

acontecimento. Seu teatro torna-se poesia, sua linguagem drama. 

Começamos a “extrair uma idéia da cultura, uma idéia que é antes de tudo um 

protesto” (ARTAUD, 2006, p. 107). Um protesto contra a degenerescência da vida. Afinal, a 

cultura está indissociavelmente ligada à vida, é ela que tem que dar o testemunho da 

qualidade da cultura. “A vida é a juíza suprema” (NIETZSCHE, 2001, p. 31).  Tudo o que 

vive é o princípio irredutível da cultura! É, assim, que a destruição da cultura é entendida 

como a arte de refazer a vida, pois é “justo que de tempos em tempos se produzam 

cataclismos que nos incitem a reencontrar a vida” (ARTAUD, 2006, p. 7), que nos apartem 

das nossas convicções e até mesmo das incertezas. Tudo isso para a cultura “se tornar em nós 

como um novo órgão” (ARTAUD, 2006, p. 6), espécie de segunda, terceira, infinitas pelas 

tatuadas tanto pela agulha que as penetra tanto pelo suor que escorre de sua superfície e faz do 

líquido quente e salgado a tinta que incendeia o mundo dos mortos-vivos, agitadora “das 

sombras nas quais a vida nunca se deixou fremir” (ARTAUD, 2006, p. 7). A linguagem torna-

se meio e produto de uma cultura “baseada sobre o espírito em relação com seus órgãos, e o 

espírito banhando todos os órgãos e respondendo a si mesmo simultaneamente” (ARTAUD, 

1967, p. 201). Mascaradas atrás de mascaradas, piruetas no deserto. 

Chegamos, agora, à fórmula do Teatro da Crueldade de Artaud: “Vida-manifestação: 

Teatro-manifestação e Crueldade-rigor, pois intensidade, pois presença de Vida” (ARTAUD, 

1978, p. 279). Frente a esse mundo, tudo se passa em presentes incompossíveis. Desequilibrar 

o mundo em que vivemos para ver um outro mundo, um mundo outro, ver para enxergar 

aquilo que não é visível, ver para captar da realidade sua dimensão de excesso, de beleza e 

horror, de terror e deslumbre. É para pesar os nervos (cf. ARTAUD, 2004) e por para pensar 
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o imponderável na vida. É a cultura às voltas de dar vida ao irrepresentável, de ouvir o 

inaudível, de olhar o invisível, de dizer o indizível, de tocar o impalpável e, até, de viver o 

invivível. Como se já não houvesse um juízo de realidade possível, tudo se torna estranho, 

porém familiar, quase sinistro, real e imaginário, físico ou mental, indecidível. Afinal, esse é o 

nome da revolução, algo que nos faz outros, estranhos, estrangeiros de nós mesmo. Esta é a 

única chance dos homens, o único movimento capaz de esconjurar a vergonha ou responder 

ao intolerável. 
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Resumo: 

Tendo em consideração que a elite intelectual brasileira após o advento do Modernismo 

nos anos 20 assumia a postura de compromisso social e cultural em que buscava uma 

literatura apronfundada nas questões estéticas ao mesmo tempo em que buscava uma 

literatura capaz de refletir uma realidade social complexa e precária e partindo da ideia 

de que linguagem é poder, esse artigo visa analisar quais elementos em Vidas Secas de 

Graciliano Ramos implicam (ou não) em uma crítica indireta ao Estado Novo de 

Getúlio Vargas, principalmente em relação ao acesso à educação oferecida aos pobres. 

Palavras chaves: Estado Novo – Vidas Secas – Linguagem – Poder – Educação 

 

Abstract: 

Considering that the Brazilian intellectual elite after the Modernist movement in the 

20‟s took a stance towards social and cultural commitment which sought a literature 

capable of representing a complex and precarious social reality and based on the idea 

that language is power, this article aims to analyse what elements in Graciliano Ramos‟ 

Vidas Secas imply (or not) an indirect criticism towards Getúlio Vargas‟ Estado Novo, 

especially regarding the access to education offered to the poor.  
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 “Mandacaru 

Quando fulora na seca 

É o siná que a chuva chega 

No sertão” 

(Luiz Gonzaga/ Zé Dantas – Xote das meninas) 

 

É sabido que a linguagem vai além da função de transmitir informações. 

Linguagem está intrinsecamente ligada à Ciência, Literatura, Religião, Ética, Política e 

outros aspectos que envolvem e definem as relações humanas individuais e sociais. 

Como signo carregado de sentido, toda palavra carrega em si ideologias que 

representam não somente uma parte de uma realidade como também funcionam como 

um meio de reflexão e refração de outra realidade (VOLOSINOV, 1973). 

Considerando-se que toda palavra é um fenômeno ideológico que se realiza unicamente 

através da interação social, o controle desses signos leva ao estabelecimento de uma  

relação de poder. Ao longo da história da humanidade, a linguagem sempre foi utilizada 

como um instrumento de controle das massas na tentativa de estabelecer um dominante. 

Certamente há outros fatores envolvidos, entretanto, pode-se afirmar que sempre houve 

uma tensão entre as forças contraditórias que compõem uma sociedade. De um lado o 

poder da linguagem dominante – como instrumento controlador – e do outro lado, o 

poder da força social dos dominados. Essa tensão, permeada de reflexões e refrações de 

realidades, foi bem observados tanto nas obras de Graciliano Ramos quanto na retórica 

e feitos do governo de Getúlio Vargas. 

Esse artigo objetiva refletir acerca das seguintes questões: se „linguagem é 

poder‟, então quais são as implicações em Vidas Secas de Graciliano Ramos como uma 

crítica indireta ao Estado Novo? Seria o livro em essência um chamado para a melhoria 

da educação oferecida aos pobres? 

Desde o início de seu governo em 1930, Vargas estava atento ao fato que a 

linguagem, sob o viés da cultura, poderia ser uma poderosa estratégia de controlar e 
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unificar os brasileiros, tanto que criou o ministério da Educação e Saúde, que após 

1937, período da ditadura do Estado Novo, controlava, por meio da censura, as 

produções culturais do país, fossem elas literárias, jornalísticas, musicais etc. Por outro 

lado, Vargas também sabia da necessidade do apoio da grande massa popular para a sua 

permanência no poder. Com isso criou o ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 

articulando e renovando assuntos desprezados pelos seus antecessores: saúde, educação 

e trabalho. O golpe de Estado de 1937 foi fruto da necessidade em se manter a ordem 

institucional contra os regionalismos - tendência herdada do período anterior; controlar 

as divergências entre os grupos dominantes: setores agrários e burguesia industrial e 

reagir contra a Ação Nacional Libertadora. O período do Estado Novo modificou 

intensamente as relações entre Estado e sociedade, facilitando a criação de um Estado 

forte que predominou até meados dos anos de 1940. Baseando-se numa política 

populista e centralizadora, Vargas construiu uma imagem de protetor dos trabalhadores, 

recebendo a alcunha de “Pai dos pobres”, utilizando-se desse discurso protecionista para 

controlar os meios de produção cultural bem como os meios de comunicação, 

principalmente rádio e jornal. Outra razão para a transformação do rádio e imprensa em 

meios de utilidade pública foi a de utilizá-los como forma de unificar o país, 

desenvolvendo um sentimento nacionalista e massificado. Enquanto isso no campo 

trabalhista, Vargas defendia o discurso do avanço tecnológico e da modernização 

próprios da era da máquina, buscando fixar o Brasil entre os países capitalistas do 

primeiro mundo. 

Em relação à Educação no âmbito do ensino formal, durante o período que 

engloba o Estado Novo, houve o surgimento do movimento Escola Nova. Essa nova 

tendência visava proporcionar um processo de aprendizagem mais ativo, em que a 

participação do aluno se fazia fator crucial. Contudo, segundo Saviani:  

... a “Escola Nova” organizou-se basicamente na forma de escolas 

experimentais ou como núcleos raros, muito bem equipados e 

circunscritos a pequenos grupos de elite. No entanto, o ideário 

escolanovista, tendo sido amplamente difundido, penetrou nas cabeças 

dos educadores acabando por gerar consequências também nas amplas 

redes escolares oficiais organizadas na forma tradicional. Cumpre 

assinalar que tais consequências foram mais negativas que positivas 

uma vez que, provocando o afrouxamento da disciplina e a 
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despreocupação com a transmissão de conhecimentos, acabou por 

rebaixar o nível do ensino destinado às camadas populares as quais 

muito frequentemente têm na escola o único meio de acesso ao 

conhecimento. Em contrapartida, a “Escola Nova” aprimorou a 

qualidade do ensino destinado às elites. (apud ANDREOTTI) 

 

Outros dois fatores relacionados à Escola Nova também devem ser ressaltados 

aqui. Primeiramente, apesar do aumento da oferta de vagas durante a Era Vargas, esse 

número foi insuficiente para atingir a maioria da população em idade escolar. Além 

disso, devido ao perfil ambíguo do governo de Vargas, que ao mesmo tempo reconhecia 

as necessidades populares, cedendo a algumas pressões, desenvolvia uma política de 

massa que procurava manipular essas necessidades, transformando a educação em uma 

forma de controle e difusão da ideologia oficial.  

É em meio a essas mudanças que a figura de Graciliano Ramos surge na 

literatura brasileira. Conhecido por sua inteligência e seu estilo marcante de escrever, 

Graciliano soube, através de seus romances, contos e memórias, utilizar-se também do 

poder da linguagem, manipulando-a com seu talento para de forma perspicaz registrar 

suas opiniões.  

De acordo com Valentim Facioli: 

Como o projeto do Estado Novo pretendia a unidade mediante a 

“superação” dos antagonismos de classe e através da identidade 

completa entre governo e povo, os intelectuais eram chamados a 

colaborar, como “homens de boa vontade”. (FACIOLI, 1987, p.68). 

 

Além disso, durante o regime Vargas, o domínio da cultura era visto como um “ 

„negócio oficial‟, implicando um orçamento próprio, a criação de uma „intelligentzia‟ e 

a intervenção em todos os setores de produção, difusão e conservação do trabalho 

intelectual e artístico.”(MICELI, 1979, p. 131). Vários intelectuais de esquerda  

exerceram funções no governo de Vargas, não somente devido a uma ‟trégua‟ em que 

governistas e comunistas se uniram contra o avanço do facismo e nazismo, como 

também pela fragilidade orgânica da intelectualidade brasileira que não via outra forma 
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de sobrevivência senão escrever para revistas voltadas e mantidas pela elite e ocupar 

funções públicas. Isso explica por que , mesmo manifestando desde o golpe de 30 idéias 

contrárias ao governo de Vargas, Graciliano, além de ter contribuído com artigos para 

revistas governistas, exerceu diversas funções públicas , sendo a última delas a 

nomeação ao cargo de Inspetor Federal do Ensino dois anos após sua saída da prisão por 

motivos políticos em 1936.  O posicionamento político de Graciliano, apesar de sempre 

muito claro, irritava tanto o lado governista, pois o autor não concordava com o 

populismo de Vargas, quanto o lado oposicionista comunista, pois, apesar de se afiliar 

ao partido comunista, Graciliano não concordava com alguns aspectos do movimento 

como a utilização da literatura como instrumento de propaganda política. Na época, com 

o surgimento do Realismo Socialista, que consistia na utilização de toda manifestação 

artística como forma maniqueísta de narrar a luta entre as classes, o Partido Comunista 

no Brasil começou a exigir que os escritores brasileiros criassem uma literatura sem 

subjetivismos ou neutralidade diante dos interesses do povo. Acontece que para 

Graciliano era impossível uma literatura verdadeira que não partisse do subjetivo do 

autor. Graciliano achava que escrever segundo essas „regras‟ ditadas pelo Partido, 

tornariam os personagens artificiais e o livro pedagógico demais. Ele ia além 

defendendo o argumento de que o Realismo Socialista era uma falácia, visto que uma 

literatura para a massa só seria possível se escrita por alguém da massa, sendo que os 

escritores renomados da época provinham da classe média ou alta do país. Segundo 

Graciliano (apud MERCADANTE, 1994, p.157): “Qualquer romance é social. Mesmo 

a literatura „torre de marfim‟ é social, porque só o fato de procurar afastar os outros 

dos problemas é luta social”. Entretanto, é interessante notar em suas obras, apesar da 

ausência do teor propagandístico, a forte presença de uma visão crítica e política da 

época. 

Vidas Secas, publicado em 1938, é talvez a obra mais madura do autor ao 

abordar a temática social e política fora do viés simplesmente regional ou meramente 

propagandista. Nessa obra, o autor demonstra o poder que a linguagem (ou a ausência 

dela) tem nas relações sociais. Como bem afirmou Facioli: 
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Ali [em Vidas Secas], os obstáculos que os sertanejos encontram para 

sua integração no mercado de trabalho e, portanto, sua humanização, 

são a presença solidária da hostilidade natural e social, contra a qual 

lutam, entretanto. O enfrentamento do mundo hostil, naquelas 

condições particulares, passa a significar de modo mais abrangente a 

relação dos despossuídos com seus opressores para o conjunto do país, 

como também tem a ver com as condições do próprio texto radical no 

mercado capitalista (e mais ainda num mercado infracapitalista, como 

era aquele em que a obra circulou de início). (FACIOLI, 1987, p.99). 

 

O governo de Vargas difundia a idéia do populismo e da centralização como 

formas de proteger a grande massa brasileira, criando-se a imagem do Estado que é 

capaz de discernir e precisar quais são as necessidades do povo. Enquanto o governo 

vendia ao exterior a imagem de um Brasil de riquezas socias e étnicas centradas nas 

figuras do bom malandro e da mulata, reforçando o lado tropical e exótico não somente 

da fauna e flora brasileira como também do brasileiro, outras regiões e tipos brasileiros 

acabaram sendo esquecidos. É o sertão nordestino, que nada tem da exuberância 

descrita nas canções de Ari Barroso, que Vidas Secas procura retratar. Enquanto 

Aquarela do Brasil versejava sobre „fontes murmurantes que matam a sede‟e o 

„coqueiro que dá coco‟, um outro Brasil de horizonte avermelhado, terra seca e céu de 

um desesperador azul indicava uma paisagem onde a falta d‟água da época de estiagem 

revelava um povo alheio à exaltação ufanista exportada por Vargas. 

Graciliano Ramos também contrapõe no livro a ideia de um país moderno e 

capitalista difundido por Vargas durante seu governo. Vidas Secas relata um país com 

regiões ainda vivendo num sistema semi-feudal, em que os donos de terra (os senhores), 

fazendeiros possuidores da maior parte das terras cultiváveis e possuidores dos rebanhos 

de gado revelam a exploração do trabalhador rural que vive praticamente como um 

nômade e totalmente subjugado a um ciclo vicioso de difícil rompimento, sempre preso 

„à gaveta do amo‟. De acordo com Facioli: 

Em sua obra [refere-se a obra de Graciliano]brilha a revelação das 

formas diversas de um país arcaico, às vezes rústico e rural, quase 

sempre bárbaro, de seres abrutalhados e, por muitas razões, 

subumanos, humilhados e ofendidos, onde as relações sociais 

(econômicas, políticas, culturais) permaneciam anteriores e à margem 
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dos pólos dinâmicos em modernização segundo os padrões (de 

dependência) do capitalismo central externo. (FACIOLI, 1987, p.103). 

 

O capítulo Contas demonstra essa relação semi-escravocrata entre o fazendeiro e 

Fabiano que não possui nenhum argumento ou proteção trabalhista a seu favor, 

aceitando todas as contas do fazendeiro, mesmo sabendo que eram injustas, pois o 

cálculo feito por sinhá Vitória sempre indicava valor maior do que o apresentado pelo 

patrão. Por fim, acabava se resignando; pois, apesar de injusto, não achava que tinha 

direitos e que se tratava de mais uma fatalidade da vida: „Quem é do chão não se trepa‟.  

Em todos os momentos em que Fabiano tem contato com transações de compra 

e venda, se sente enganado; seja pela suspeita de fraude na aguardente e querosene com 

água colocada pelo dono da venda, seja quando ele resolve vender partes de um porco 

que criara e se vê obrigado a pagar um imposto cuja razão ele não é capaz de entender. 

Fabiano se sente injustiçado e excluído desse universo de compra e venda em que há a 

possibilidade da obtenção do lucro. Mais uma vez ele se resigna diante de sua condição 

precária e instável, ressaltando sua origem como o fator determinante dessa condição. 

„Era a sina. O pai vivera assim, o avô também.‟ Como se as vantagens do capitalismo 

servissem somente àqueles que já possuíam dinheiro, algo hereditário, portanto não era 

negócio para pessoas como Fabiano e, consequentemente, nem para seus filhos: „aquilo 

estava no sangue‟. Portanto, a ideologia racionaliza a condição social e economicamente 

construída como inevitabilidade do destino ou de caráter hereditário. 

Em Vidas Secas, o conflito entre a ideia de um Governo visto como uma 

instituição que protege e ampara os cidadãos, como a promovida pelo Estado Novo, e a 

forma como essa autoridade se apresenta na vida cotidiana é narrado principalmente nos 

capítulos Cadeia e O soldado amarelo. No capítulo Cadeia, Fabiano é preso 

injustamente por ofender um soldado que o agredira na vila. Na prisão, Fabiano e 

narrador „dividem‟
2
 um monólogo refletindo acerca do conceito de autoridade. Nessa 

                                                           
2
 Numa narrativa psicológica como a retratada em Vidas Secas , o uso do narrador onisciente favorece a 

mistura  dos comentários durante a narração. Não se pode às vezes afirmar se as idéias – mais impressas 

que expressas – são de Fabiano ou do narrador, que tudo sabe. 
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reflexão, que representa um início de consciência política e ideológica do personagem, 

Fabiano pensa em reagir ao abuso e injustiça sofridos, defendendo seu direito de 

cidadão. Contudo, ele não se sente „homem‟, ele afirma ser um „bicho‟ e reconhece no 

soldado mais que um homem, um representante do governo, ou seja, do Estado. O 

personagem não consegue compreender como o Estado, sendo uma instituição abstrata, 

perfeita (porém distante), pode admitir que seu representante aja de maneira injusta e 

opressiva. Seu pensamento, nesse aparente momento de consciência revolucionária, 

percebe que o problema é mais profundo ainda, que é preciso atingir não o soldado, mas 

as pessoas que dão ordem aos soldados. Durante toda a narrativa, Fabiano, assim como 

os outros membros da família, é designado através de animalizações e reificações. Essa 

postura reforça a ideia que, sendo ele um objeto ou animal, não pertence a uma classe 

social, portanto não possui direitos. Fabiano representa nesses capítulos em que 

confronta a autoridade representada pelo soldado amarelo, o povo que não pode (ou não 

consegue) expressar-se e defender-se de um governo que deveria protegê-lo e não 

oprimi-lo. Graciliano submete o personagem a um rude determinismo dos poderes 

estruturais da vida, como se a seca e a autoridade fossem forças contra as quais Fabiano 

não pode fazer nada para evitar ou defender a si mesmo e a sua família. Fabiano aceita 

sua condição submissa diante do policial da mesma maneira que ele aceita a seca: 

ambas são fatalidades e catástrofes naturais. Entretanto, no final do capítulo O soldado 

amarelo, Fabiano, apesar da atitude resignada e obediente, demonstra que sua decisão 

em obedecer partiu da constatação de que não valeria a pena gastar sua força diante de 

ser tão inferior e fraco. Essa passagem pode sugerir novamente uma centelha de um 

sentimento revolucionário e consciente em Fabiano, uma demonstração de que o seu 

não-agir consciente comprove sua indignação diante das injustiças sustentadas pelo 

governo; entretanto pode também sugerir um sentimento de pseudo-superioridade em 

Fabiano, pois na verdade, sua atitude em não agir até pode revelar um certo 

descompromisso com a autoridade, uma recusa crítica em agir; porém também pode 

revelar seu fracasso diante do esforço em tentar compreender o sentido de algo tão 

abstrato como o conceito de “Governo”, representado na figura do soldado. Ao levantar 

a questão da relação entre autoridade e Estado, representado pelo soldado amarelo 

nesses dois capítulos, Graciliano demonstra seu posicionamento diante da política 
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populista de Vargas, ressaltando (e menosprezando) a incongruência ideológica entre 

um conceito mais abstrato e coletivo de governo e a atitude tangível e concreta de seu 

representante. 

Vidas Secas também retrata o abandono, precariedade e alienação dos moradores 

das regiões fora dos eixos das grandes cidades (Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia etc). 

Apesar da tentativa de atingir toda a extensão territorial do país através do rádio, muitas 

regiões continuaram isoladas dos avanços da modernidade difundida pelo regime. O 

isolamento de certos habitantes do país é narrado no livro e reflete também na forma 

como o livro foi estruturado, através de pequenos capítulos sem aparente segmentação 

que formam um todo fragmentado. A ausência de uma marcação cronológica clara 

reforça ainda mais essa caracaterística de alienação
3
 não somente temporal como 

também social da família de Fabiano. A narração atemporal e fragmentada de uma 

família alienada socialmente reforça o sentimento de segregação. A revelação de uma 

família, cujo isolamento também é refletido na maneira truncada em que os personagens 

se relacionam uns com os outros na trama, demonstra não somente a distância dos ideais 

varguistas como também a fraqueza dos slogans de um país moderno conduzido pelo 

„pai dos pobres‟. 

Como foi ressaltado no início, o governo de Vargas estava atento ao poder da 

linguagem e às vantagens advindas de seu controle. Durante essa época houve um 

grande investimento na área da comunicação, através da modernização de estações de 

rádio e outras novas tecnologias. O governo tinha forte inlfuência nesse mercado, pois 

além de possuir algumas estações, também controlava as demais através do DIP 

(Departamento de Imprensa e Propaganda). Por meio das estações de rádio, Vargas 

promovia e fortalecia seu governo, controlando as notícias e vendendo a imagem de um 

país moderno, que incluía todos os brasileiros num anseio nacionalista. Apesar de (e 

justamente por) saber do poder que a linguagem pode exercer, Vargas, após a instalação 

                                                           
3
 Alienação aqui pode ser considerada de duas maneiras: primeiramente no seu sentido original, de algo 

que não pertence ao próprio indivíduo mas a outro; e posteriormente no seu sentido filosófico, como 

Houaiss define: „no marxismo, processo em que o ser humano se afasta de sua real natureza, torna-se 

estranho a si mesmo na medida em que já não controla sua atividade essencial (o trabalho), pois os 

objetos que produz, as mercadorias, passam a adquirir existência independente do seu poder e 

antagônica aos seus interesses‟   
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do regime ditatorial do Estado Novo, tentou controlar todas as formas de expressão e 

manifestação culturais do país. Ironicamente, portanto, Graciliano Ramos, narraria em 

Vidas Secas não somente as falhas desse governo populista como o faria através do 

conflito da linguagem como forma máxima de realização (e anulação) da identidade 

humana. 

A família de Vidas Secas reflete um poder de comunicação quase tão primitivo 

quanto o modo como vivem. A comunicação precária feita entre eles através de 

grunhidos, de imitações dos sons dos animais e da natureza, de monossílabos 

desconexos, de gritos e palavras sem sentido ou simplesmente pelo silêncio permeia 

toda a narrativa. Apesar da dificuldade, todos anseiam em se comunicar, principalmente 

para expressar seus sonhos e pensamentos; contudo, durante toda a narrativa as 

tentativas frustrantes de comunicação direta levam os personagens a um diálogo intenso 

consigo mesmos. 

Algumas tentivas de estabelecer comunicação aparecem na narrativa quando os 

personagens se veem „protegidos‟ ou „amparados‟ por fatores externos ou por 

sentimentos de alegria: a bebida que encoraja Fabiano a falar, a noite chuvosa que 

esconde os rostos e os momentos de esperança do primeiro e do último capítulo, em que 

no primeiro, Fabiano sente vontade de cantar, e no último, ele se vê encantado com as 

palavras cheias de esperança de sinhá Vitória.  

As palavras precisas e diretas (muitas vezes secas e grotescas como a paisagem e 

personagens que descrevem) escolhidas por Graciliano em Vidas Secas também 

contrastam com o léxico exagerado dos sambas ufanistas usados como propaganda de 

um país que ansiava por uma imagem de paraíso terrestre, enquanto que em Vidas 

Secas, o personagem do filho mais velho se vê às voltas, no seu limitado e confuso 

universo linguístico, com o desejo de entender a palavra inferno. Interessante a escolha 

de Graciliano pela palavra inferno, por que não escolhera ele paraíso? Cada um dos 

integrantes da família possuía um sonho. Fabiano sonhava com poder falar bonito e dar 

educação e uma vida melhor para os filhos; sinhá Vitória sonhava com uma cama de 

couro; o filho mais novo sonhava em ser como o pai; até mesmo a cachorra Baleia 
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sonhava com um mundo cheio de preás. O filho mais velho, por sua vez, buscava por 

horizontes mais amplos e distantes e sonhava adentrar no universo dos significados das 

palavras que desconhecia e, quando ouve pela primeira vez a palavra inferno, o desejo 

de compreendê-la e torná-la „coisa‟ o intriga, ansiando a admiração que proviria do 

entendimento dela. Toda palavra carrega em si um significado construído a partir de 

analogias e referências com outras palavras, através da experiência, da vivência num 

processo de interrelacionamento que estabelecemos durante a vida; portanto, uma 

palavra carrega em si um certo universo de outros significados, assim como por 

exemplo, o coque de sinhá Vitória significava para o menino mais velho mais do que 

um simples penteado, como também um sentimento de medo e raiva; representava para 

ele a agressão física e a maneira de sua mãe relacionar-se com ele e o irmão. O sentido 

de algumas palavras constrói-se através do estabelecimento de oposições, como por 

exemplo, dia e noite, claro e escuro etc. O mesmo pode se dizer da polaridade implícita 

existente no par paraíso e inferno. Por que em nenhum momento a palavra paraíso 

aparece como oposição na trama? Pode-se supor que tal sentido era desconhecido pela 

família, entrando aí, talvez, a escolha precisa de Graciliano. O Brasil que ele narra, não 

é o do paraíso na Terra, mas sim aquele que não só desconhece o sentido de paraíso 

como também o de inferno por ser essa a única realidade, por não existir a dualidade 

dos sentidos numa vida em que mesmo precária era considerada boa, por 

desconhecimento do que poderia ser viver em melhores condições como a descrita na 

paradisíaca letra de Aquarela do Brasil. A palavra não se concretiza para o menino (e 

talvez para a mãe) por ausência de analogias que estabeleçam um sentido dentro de seu 

universo tão limitado, levando-o a concluir, baseando-se em sua escassa realidade, que 

inferno é o lugar com cobras e onde pessoas recebiam cocorotes, puxões de orelhas e 

pancadas com bainha de faca que tanto o limitavam e o aborreciam. 

Sinhá Vitória é a que melhor se comunica, mas ainda assim, de modo precário e 

fragmentado, sendo que, na maior parte da narrativa, suas manifestações verbais são 

agressivas, geralmente chamando atenção das crianças ou praguejando sobre o que lhe 

incomoda. O menino mais novo tenta comunicar toda sua admiração ao ver o pai 

vestido e agindo como vaqueiro, porém sua mãe e irmão reagem com total indiferença, 
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levando-o a procurar a cadela Baleia que repete a mesma indeferença. Numa nova 

tentativa de comunicação com a mãe, recebe um cascudo e desiste inconformado com 

essa reação. O mesmo acontece com o irmão mais velho, apesar da diferente motivação. 

No caso dele, há ainda o agravante de que ao tentar compreender o significado da 

palavra, há ali representada a tentativa de quebrar com a barreira entre o opressor que 

domina a linguagem e o oprimido que não tem direito de acessá-la. Até mesmo a cadela 

Baleia, que por ser humanizada na narrativa, também tem seus momentos em que sente 

necessidade e vontade de se comunicar. Todos eles ao tentarem expressar seus sonhos e 

anseios, são sempre fisicamente castigados, como se o uso da linguagem representasse 

um poder perigoso, justamente por ser desconhecido e não dominado– assim como no 

mito do fogo roubado por Prometeu
4
.  No segundo capítulo do romance, Fabiano se 

mostra preocupado com a curiosidade dos filhos quando um deles lhe faz uma pergunta. 

Para o sertanejo, ter ideias próprias e saber demais poderia ser algo perigoso. O perigo 

de manifestar seus pensamentos é reiterado nas passagens que descrevem o contato de 

Fabiano com os representantes da ordem: o fazendeiro, o soldado e o fiscal da 

prefeitura. Em todos os momentos em que ele resolveu manifestar sua indignação contra 

a opressão realizada por eles, sua situação instável se viu arriscada. Ao reclamar das 

contas feitas pelo patrão, ele é ameaçado de perder o emprego; ao argumentar com o 

fiscal sobre a cobrança do imposto, ele se vê obrigado a pagar uma multa além do 

imposto; ao tentar se defender das ofensas e agressão do soldado amarelo, ele recebe 

uma surra de facão e é obrigado a passar a noite na prisão. Os verbos utilizados por 

Graciliano na narrativa para se referirem aos representantes da ordem são geralmente os 

pertencentes a uma semântica do grito e do autoritarismo em oposição à semântica do 

silêncio e da submissão de Fabiano. São exemplos de verbos relativos à forma de se 

expressar do policial: ordenou, gritou, bradou, insultou, berrou, avançou; enquanto que 

os exemplos relativos a Fabiano são: gaguejou, moderou (a indignação), engasgou-se, 

não se defendeu, caiu, sentou-se, vacilou, curvou-se. O mesmo campo semântico pode 

ser confirmado no capítulo Contas.  

                                                           
4
 Assim como no mito de Prometeu, o domínio da linguagem pode ser visto como o domínio pelos 

homens do fogo roubado dos deuses. Roubo esse que, apesar do poder, trouxe para aquele que o ousou 

realizá-lo um castigo cruel e sem fim. 
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Como bem argumenta José Carlos Garbuglio (GARBUGLIO, 1987, p.375): 

“Instrumento de forças poderosas que articulam as atividades e ações de cada um, não 

sobra a Fabiano praticamente nada, nenhum direito, em especial o direito de fala.” E 

continua: 

Os movimentos de cada um se executam como se fossem regidos por 

princípios rituais e atitudes envoltas em certa aura sacral, próprios de 

universo governado por forças poderosas e distantes. Desobedecê-los 

significa provocar reações contrárias e imprevisíveis, que acabam por 

se concretizar sob a forma de punição. (GARBUGLIO, 1987, p.375) 

 

Por isso, Fabiano se preocupa com o fato dos filhos começarem a terem ideias 

próprias. Ele se vê na obrigação de educá-los para protegê-los do perigo que essa atitude 

pode provocar, reforçando sua expropriação do direito de se comunicar e o 

determinismo a que acredita estar subjugado e que os condena a um mutismo e 

nomadismo contínuos. 

Outro personagem relacionado com a contradição que a linguagem provoca em 

Fabiano é Seu Tomás da bolandeira. Homem de posses e instruído, o sertanejo tem por 

ele admiração, pois ele sabia dizer palavras grandes e bonitas e mesmo tendo uma 

situação também precária, pelo menos Seu Tomás da bolandeira era um „homem 

respeitado‟. Nota-se nessa passagem a importância da alfabetização como fator 

intrínseco da cidadania, revelando-se a razão de Fabiano sonhar com o domínio da 

palavra, pois essa seria uma forma de sua inserção e aceitação na sociedade não mais 

como um animal ou objeto, mas como um homem possuidor de todos os seus direitos. 

Por outro lado, Fabiano se vê entre dois sentimentos contraditórios, ao mesmo tempo 

que enxerga na capacidade de expressão, representado pelo exemplo do Seu Tomás, 

uma forma de „humanização‟, ele não enxerga o lado prático em se dominar a 

linguagem, dado ao desfecho do dono da bolandeira, que também perde suas posses 

devido à seca. Portanto, além de ser perigoso, o domínio da linguagem lhe parece algo 

inútil, que promove benefícios relativos e limitados, longe da praticidade exigida pela 

vida que ele leva.  
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Não obstante os pensamentos contraditórios em relação à importância da 

linguagem, Fabiano e sinhá Vitória, no último capítulo sonham com a possibilidade dos 

filhos quebrarem com o determinismo e frequentarem escola, não havendo a 

necessidade de serem vaqueiros e retirantes como o pai. A escola é vista como uma 

forma de ascensão social, os filhos, então, não seriam bichos como ele. Graciliano 

também acreditava na importância da educação formal como solução para os problemas 

sociais do país e Vidas Secas levanta essa questão do acesso à linguagem como fator de 

transformação social. Todavia, como foi dito no início, a Educação promovida pela Era 

Vargas foi insuficiente para atingir as distantes regiões do país, se restringindo mais às 

escolas dos grandes centros urbanos, sendo voltada preferencialmente para a elite. A 

linguagem e o acesso à educação formal não são apenas direitos dos cidadãos mas elas 

espelham também juízos de valor da ideologia dominante. No caso do regime do Estado 

Novo, a educação cumpriu mais com sua função controladora, reforçando ainda mais os 

determinismos, do que sua possível função libertadora, fator esse ressaltado por 

Graciliano em seu romance, afinal, Fabiano „nunca vira uma escola‟ e „Fabiano dava-se 

bem com a ignorância. Tinha direito de saber? Tinha? Não tinha...‟ 

Ainda no último capiítulo, apesar do tom encantatório da fala de sinhá Vitória, 

enchendo-os de esperança em relação a um futuro diferente, a presença de poderes 

unilaterais, reforçada pelo direito ao discurso dos representantes do Estado, possibilita 

notar uma possível continuidade das diferenças sociais. O próprio título desse capítulo 

carrega uma semântica negativa: Fuga. Não obstante o aparente movimento cíclico do 

romance, pois o livro começa com a família caminhando em busca de um lugar e 

termina da mesma forma, o título Mudança do primeiro capítulo possui um significado 

de possível renovação, enquanto que Fuga aponta para uma atitude mais pessimista em 

que não se pode ao certo afirmar se eles fogem somente da seca ou da própria situação 

sem saída em que se encontram. A esperança que envolve os personagens no final do 

livro pode ser mais uma aceitação de suas condições, uma maneira de fugirem 

uitlizando-se da ilusão de um futuro melhor, um conforto momentâneo, como o da 

cadela Baleia ao sonhar com seu mundo cheio de preás no momento de sua morte. 

Quando Fabiano diretamente se expressa: „- O mundo é grande.‟, o próprio narrador 
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contradiz essa esperança ao sentenciar que para eles o mundo realmente era bem 

pequeno. A esperança nascida das palavras de sinhá Vitória, feito Pandora a abrir a 

caixa das desgraças humanas, pode ter como no mito um sentido dialético; pois tanto 

pode esse último sentimento humano liberado pelas mãos de Pandora (assim como em 

Vidas Secas é a voz feminina que a desperta) representar um consolo para a impotência 

humana diante das desgraças da vida, sugerindo um escamoteamento da realidade; 

como pode também representar o único bem que resta à humanidade diante das 

adversidades. 

Através da narração desse ciclo em que vivem Fabiano e sua família, Graciliano 

demonstra que a família, a escola, as relações de poder reproduzem o sistema opressivo, 

omisso e falho do Estado Novo; mas ao mesmo tempo, o autor deixa florescer em meio 

a sua escrita árida, dura e grotesca um broto de frágil esperança nos gestos de rude 

poesia da família de Fabiano, feito flor do mandacaru que só se abre na noite sertaneja 

para anunciar a possível chegada da chuva. 
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Metáforas do Socialismo: A Mãe, de Górki 
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RESUMO 

Este artigo analisa o romance A Mãe, de Máximo Gorki, destacando aspectos 

relacionados à ideologia socialista, em especial o potencial revolucionário do 

romance. 
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ABSTRACT 

The present article analyses the relations between the main Gorki’s novel, The 

Mother, and the socialists ideologie, and points out its revolutionary potential. 
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A passagem do século XIX para o século XX não revelou apenas uma 

literatura de expressão decadente e de natureza pessimista, mas fez conhecer 

também os embriðes de uma tendência literária flagrantemente política, que ao 

mesmo tempo apontava para uma supervalorização do real e defendia um po-

sicionamento ideológico diante do mundo. Na antiga União Soviética, essa 

tendência encontraria um campo verdadeiramente fértil com a prevalência - a 

partir da década de vinte e oficialmente a partir de 1934 - do chamado Realismo 

                                                           
1
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Socialista. A politização da arte, a resistência militante e a práxis política passam, 

a partir de então, a ditar - de maneira inegavelmente despótica - os parâmetros 

estéticos que deveriam ser seguidos pela literatura, em particular, e por todas as 

manifestações artísticas, em geral. 

Independemente do caráter excessivamente ideológico que o Realismo 

Socialista adquiriu como tendência artística, é inegável que tenha legado à arte 

literária obras de raro valor expressivo, a que somente uma crítica obtusa e 

tendenciosa poderia negar algum valor. Assim, dentre os inúmeros representantes 

desta tendência, Máximo Górki (1868-1936) se destaca como o principal autor do 

Realismo Socialista, não apenas por sua atuação incansável em defesa dos 

princípios nos quais acreditava, mas principalmente por transportar para o âmbito 

da arte, se não todos, pelo menos a maior parte desses mesmos princípios: criou 

assim uma extensa obra, voltada para a afirmação de sua crença ideológica, e já 

em 1907 publicaria – na condição de líder da literatura revolucionária (STRUVE, 

1946) – uma de suas obras mais importantes, cuja ligação com um realismo de 

cunho socialista, ainda vindouro, é indiscutível: A Mãe. 

Escrito numa época de grande efervescência política, logo após o 

malogrado movimento revolucionário popular de 1905/1907, esse romance foi 

consagrado como um dos principais representantes das vozes oprimidas por um 

regime monárquico de características fundamentalmente absolutistas e feudais. 

Portanto, uma obra que já sinalizava para as transformaçðes políticas por que 

passaria a União Soviética pós-Revolução de 1917. 

Buscando ser uma autêntica epopéia socialista, trata-se ainda de uma obra 

de inquestionável sentimento humanitário, resultante de seu franco engajamento 

político. Neste sentido, compreende-se que o Realismo Socialista de Górki - como, 

de resto, de todas as demais obras que assim possam ser classificadas - não é 

absolutamente ingênuo. Ao contrário, possui uma intenção bastante clara, que 

pode ser resumida na tendência - de certa forma maniqueísta, mas certamente 

bem-intencionada - de revelar a opressão promovida pelas classes mais 

abastadas e poderosas da sociedade contra o operariado. Desse modo, pode-se 
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afirmar que, desde o início, manifesta-se em seu romance uma verdadeira 

tendência à defesa da classe operária, o que sugere a existência, nesse seu 

romance, de uma autêntica questão operária, tendência que foge ao mero 

panfletarismo político-ideológico, sobretudo pelas características mais 

propriamente estilísticas que sua obra indubitavelmente possui. 

A começar pela caracterização psicológica do operário, passando pela 

descrição francamente grotesca de seu locus vivendi, a visão de mundo que Górki 

nos apresenta é singularmente realista: todo um conjunto amorfo de homens semi-

mortos, escravizados por um sistema corrupto e corruptor, bestializados pelas 

próprias condições de vida a que são submetidos. 

   Sobressai, assim, a narrativa expressionista, recurso estético colocado 

deliberadamente a serviço de um singular hiper-realismo, cuja finalidade 

moralizante mistura-se a uma patética manifestação do grotesco: 

 

"a fábrica, negra de fuligem, esparramava-se qual gigantesca aranha de 
um vermelho escuro, com suas chaminés apontando para o céu. 
Coladas a ela, viam-se as pequenas casas dos operários. Escuras e 
acanhadas, elas amontoavam-se irregularmente, à beira do pântano, 
olhando tristes umas para as outras, com suas janelas pequenas e 
embaçadas". (GÓRKI, s.d., p. 162) 

 

Não é apenas o universo caótico e extravagantemente grotesco que se 

pode presenciar nessa e em várias outras passagens do romance, mas também 

todo um deliberado exagero figurativo, de tocante plasticidade, toda uma velada 

militância ideológica e o apelo à comoção generalizada. Tais recursos – alguns 

próprios na narração expressionista, como sugerimos – parecem carregar uma 

flagrante intenção de revelar ao leitor a verdadeira desumanidade por que se 

caracteriza a existência do operariado ali representado. Neste sentido, ainda que 

se discorde da ideologia a favor da qual trabalha o livro de Górki, não há como 

negar a profunda natureza humanitária que ele contém, já que, antes de tudo, é a 

despersonalização do operariado que o autor procura revelar nas páginas de seu 

romance, enfatizando todo o processo de reificação a que ele estava 

indistintamente sujeito. E tal fato não diz respeito apenas à "massa 
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despersonalizada de operários", (GÓRKI, s.d., p. 7) mas também aos próprios 

membros da guarda a serviço do poder constituído, os quais, na opinião do autor, 

não passavam de intrumentos da repressão, "simples martelos para reprimir e 

esmagar as pessoas". (GÓRKI, s.d., p. 9) 

A uma desumanização que facilmente pode ser vista como autêntica anti-

vida deve equivaler um anti-homem: essa parece ser a mensagem subjacente aos 

fatos mais marcantes do romance. Certamente, não se pode falar numa reificação 

completa, a ponto mesmo de não existir qualquer manifestação de vontade 

puramente humana, o que comprometeria uma das possíveis intenções práticas 

da obra: insuflar nos homens o grito de rebeldia que leva à revolução. Mas, de 

qualquer maneira, é efetivamente a anulação do ser humano, a idéia 

preponderante do livro. Sem se aproximar nem de um George Orwell, que leva ao 

paroxismo a supressão da vontade humana, em 1984; nem de um William 

Faulkner, cujo exacerbado pessimismo vê na vitória humana apenas uma ilusão, 

em O Som e a Fúria, o livro de Górki deixa que se digladiem livremente forças de 

natureza ao mesmo tempo humanas e contrárias: o extremo otimismo dos 

revolucionários e o profundo pessimismo do operariado, o voluntarismo de uns e a 

subalternidade de outros, o desejo manifesto de mundança e a calculada reação a 

tudo o que possa significar transformação. 

Ora, se em toda essa complexidade de reações diante de uma realidade 

dada verifica-se um fluxo natural da vontade humana - ainda que, vez por outra, 

tal vontade pareça excessivamente derrotista -, não há porque considerar o 

conjunto da produção gorkiana, como querem alguns, unidirecionada e, por isso 

mesmo, pouco original; (SCHOSTAKOVSKY, 1945) nem podemos avaliar seu 

aparente derrotismo como mera manifestação expressiva de uma inconseqüente 

tendência pessimista. (MIRSKY, 1989) 

Retornando à questão do operariado, por exemplo, cumpre observar que a 

classe operária é vista como um verdadeiro conjunto, num dos raros momentos 

em que um autor conseguiu fazer, de um determinado grupo humano, uma 

personagem, embora, como afirmamos há pouco, a personagem típica também 

encontra seu lugar na obra de Górki. Assim, o operariado é tomado como classe 
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social, mas uma classe unificada antes pelo medo do que pela consciência da 

opressão de que são vítimas. Emerge assim, do romance de Górki, além da já 

citada questão operária, uma verdadeira questão de classe, a qual é marcada por 

um indelével embate entre duas representações sociais opostas. 

Com efeito, procurando trazer à tona o processo de luta de classes que 

encontra ressonância na realidade histórica da época, o autor discorre não apenas 

sobre a disputa entre duas classes divergentes (o operariado e a oligarquia), mas 

principalmente sobre as contradições contidas no interior da própria classe 

operária, unidos apenas pela degradante miséria que subjuga cada componente 

do grupo. 

Dessa maneira, poder-se-ia dizer que é a própria miséria a principal 

responsável pela consciência de classe dos grupos sociais subalternos: o povo, 

apesar de suas inúmeras divergências, reconhece-se e é reconhecido como 

classe social distinta, na medida exata em que seus membros estão sujeitos a 

uma mesma e sistemática injustiça social: 

 

"um montinho de imbecis defendendo seu domínio agonizante sobre o 
povo, bate, espanca, estrangula e esmaga a todos. A selvageria cresce, 
a crueldade torna-se a lei da vida, imagine! Uns batem e se enfurecem 
impunemente, doentes pela ânsia voluptuosa de torturar: a doença 
repugnante dos escravos que gozam do direito de manifestar seus 
instintos baixos e hábitos bestiais em toda a sua plenitude. Outros 
envenenam-se pelo desejo de vingança; os terceiros, esquecidos e 
abandonados, tornam-se mudos e cegos. É assim que pervertem um 
povo, o povo todo!". (GÓRKI, s.d., p. 258) 

 

Da junção do que aqui chamamos de questão operária e questão de classe, 

nasce uma terceira variante: a questão do socialismo. De fato, o socialismo é visto 

por algumas personagens da história como a verdadeira causa em torno da qual 

todos devem lutar. A verdade histórica - aqui entendida como limite de toda ação 

humana, mas também como elemento mediador dessa ação - ocupa, portanto, um 

lugar de destaque no romance: praticamente tudo é feito em função da busca do 

socialismo, considerado, no contexto do romance, a verdade-maior por meio da 

qual Rável atrai sua mãe à causa operária; Nílovna passa a dedicar sua vida ao 
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trabalho iniciado pelo filho; e todos os trabalhadores "conscientes" lutam pela 

melhoria das condiçðes de vida e pela vitória revolucionária. Daí também talvez o 

lado mais perverso da ideologia propalada: a impossibilidade do socialismo ser 

minimamente questionado, uma vez que se estabeleceu definitivamente como 

referência única e inalienável. 

Essa devoção incondicional à causa socialista pode ser observada em cada 

um das personagens, em cada palavra que pronunciam, em cada gesto que 

completam. Melhor detectável nas figuras centrais do romance, tal devoção ao 

socialismo parece atingir seu auge no instante em que, questionado por Pável 

sobre sua fidelidade ao regime, Andrei afirma que, pela causa socialista, seria 

capaz de matar o próprio filho. Não se pode negar, neste sentido, que em toda 

essa veneração por um determinado regime político, emergem elementos de 

natureza nitidamente religiosa, presentes tanto no sentido de abnegação completa 

que ele pressupõe, quanto na obsessiva evocação da figura divina por Nílovna. De 

fato, se analisarmos mais detidamente as palavras de Andrei, perceberemos todo 

o sentido da sua religiosa abnegação: 

 

"ao longo do caminho, vez por outra somos obrigados a ir contra nós 
mesmos. É preciso saber entregar tudo, todo o coração. Dar a vida, 
morrer pela causa; isso é simples! Entregue mais: aquilo que lhe é mais 
caro na vida, entregue". (GÓRKI, s.d., p. 119) 

 

Tamanha renúncia em favor de uma causa só encontra paralelo no episódio 

bíblico de Abraão que, solicitado por Deus a provar sua devoção, dispõe-se a 

entregar-lhe o que de mais caro possui - seu próprio filho. O misticismo presente 

nesta passagem estende-se por todo o livro, como se pode perceber no episódio 

em que Andrei revela acurado sentido de uma prédica cristã: "sei que tempo virá 

em que os homens amarão uns aos outros, em que cada qual será uma estrela 

para o outro!". (GÓRKI, s.d., p. 119) 

Essa face mística do socialismo, que não dispensa o profundo sentimento 

missionário dos antigos apóstolos, nem a crença no nascimento de um novo Deus, 

é magistralmente revelada por Górki ao longo de todo seu romance. 

Figura igualmente mística, no romance, é ainda a figura materna. Aragon 
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afirma, num de seus escritos, que 

 

"dans les histoires de Gorki, il y a beaucoup de mères, et peut-être de 
rien n'y est-il parlé avec plus de profondeur, de justesse, que de ce qui 
lie une mère à son fils, même quand tout semble les séparer, les 
opposer". (ARAGON, 1955, p. 250) 

 

De fato, o valor simbólico que guarda a figura da mãe nesta obra de Górki 

serve, com excepcional conveniência e precisão, às intençðes ideológicas do 

autor: as idéias de segurança e abrigo, de ternura e sustento, de gestação e 

harmonia, relacionadas simbolicamente a essa figura, (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1973) são exatamente as mesmas que, ao longo de sua história, 

Górki procura dar à causa socialista. Por esse motivo, não nos parece grande 

ousadia defender a tese de que, para o autor russo, a verdadeira mãe que se 

procura revelar nas páginas do romance - e que se esconde por trás da 

personagem de Nílovna - não é senão a própria causa socialista. 

O socialismo, para Górki, é sem dúvida uma espécie de mãe de todos os 

homens. Nesse sentido, a ideologia socialista assume, ao mesmo tempo, o papel 

de condutor e castrador dos seres-humanos: condutor, porque se auto-elege como 

a única verdade possível, como única direção a ser tomada; castrador, porque 

limita qualquer ação individual. Desse modo, a relação direta entre a figura 

materna e a ideologia socialista persiste no decorrer de todo o romance: "somos 

todos filhos da mesma mãe, a idéia invicta da fraternidade do proletariado de 

todos os países da Terra". (GÓRKI, s.d., p. 33) 

Não bastasse essa afirmação contundente, deparamo-nos, a determinada 

altura da história, com estas sintomáticas palavras dirigidas aos proletários 

revolucionários pela própria Nílovna: "vocês são meus companheiros, meus 

queridos, todos, filhos todos da mesma mãe: a verdade!". (GÓRKI, s.d., p. 317) 

Pairando, firme e absoluta, sobre a totalidade dos homens, a figura da mãe 

finda seu papel subitamente, deixando no ar, a um só tempo, uma necessidade de 

reconforto aos homens, espaço que será substituído por um regime vindouro e 

uma interrogação: afinal de contas, a mãe morreu ou foi apenas temporariamente 

suprida da convivência de seus companheiros/filhos por meio da prisão? 
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A resposta viria poucos anos depois com o advento da Revolução Socialista 

de 1917, não apenas aclamando a vitória do operariado sobre uma oligarquia 

arcaica e falida, mas também consagrando o romance de Górki como o principal 

épico do Realismo Socialista. 
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