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Resumo: 

O presente artigo visa analisar as personagens Juliana e Luisa, da obra O Primo Basílio, 

de Eça de Queiroz, à luz das relações de gênero e da condição feminina vigente na 

sociedade portuguesa do século XIX.  
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Abstract: 

This article aims intend to analyze the characters Juliana and Luisa, both characters of O 

Primo Basílio,by Eca de Queiroz, in the light of gender relations and the current status 

of women in Portuguese society of the nineteenth century. 

 

Keywords: Gender relationships, Sexuality, femininity. 

 

Embora Eça de Queiroz tenha sido tomado muito mais por um analista social, 

seria injusto com o seu talento, furtar-lhe o reconhecimento à sua fundamental contribuição 

para os estudos relativos aos meandros da psique humana, sobretudo da feminina, vasta que é 

a riqueza de detalhes e filigranas com as quais suas personagens foram construídas ao longo 

de sua relevante carreira. 

 Imbuído do espírito vigente e dominante nos anos 70 do século dezenove, Eça se 

compromissa com a denúncia do já deformado retrato da sociedade portuguesa, valendo-se, 

para tanto, de traços que caracterizaram seu estilo, como a naturalidade, a fluência, o vigor 

narrativo, a precisão e a oralidade antideclamatória, juntando-se a esse conjunto de 
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predicativos certa tendência ao lirismo melancólico quase sempre associado ao gosto pela 

sátira e pela ironia.  

Com a obra O Primo Basílio, Eça de Queiroz se volta para o cenário urbano, 

caracterizado pela cidade grande, com o intuito de perscrutar as moléstias degenerantes já tão 

conhecidas nas Capitais. Penetrando no seio de uma aparente perfeição familiar, descobre a 

incidência da mesma podridão moral e física com a qual já se havia defrontado outrora, 

relatando a célebre história de um triangulo amoroso constituído a partir de um casamento 

frágil que se deixa sucumbir pela ausência romântica do marido, reforçada pela veleidade da 

tola esposa ávida pelo desejo incontrolável de fazer parte de uma grande história de amor. 

Desse modo, tal e qual um espelho, a narrativa do autor funciona como um reflexo doloroso 

da profunda decomposição moral pela qual a sociedade burguesa do seu tempo passava. 

Como os melhores livros da época, o romance de Eça funciona como uma obra de ataque, 

satisfazendo-se em mostrar os cancros sociais sem lhes apresentar soluções facilmente 

resolvíveis. 

Tendo por objetivo alijar a classe burguesa da hegemonia social, Eça escolhe suas 

personagens nas várias camadas e grupos sociais de seu tempo, demonstrando seleta 

predileção pelas figuras patológicas que pudessem escancarar a decadência da sociedade 

contemporânea, personagens que viessem a contribuir com a afirmação da tese de que o ser 

humano “normal” é um ente por si abstrato demais e interessante de menos, 

consequentemente, indigno de figurar em seu rol de personagens inesquecíveis.   

 Praticante da estética do grotesco, Eça concebeu em O Primo Basílio a 

empregada Juliana, uma das maiores personagens da literatura portuguesa, figura secundária 

da trama, mas protagonista absoluta das múltiplas possibilidades de entendimento da figura 

feminina no final do século dezenove na sociedade portuguesa. Antítese absoluta dos 

parâmetros femininos da época, a pérfida criada encontra o seu reverso oposto na personagem 

central da trama, a adúltera Luisa, personagem que possibilita ao autor criticar a posição da 

mulher na sociedade de então. Afastadas em sua grande maioria da vida pública, das 

indústrias, do comércio, da cultura e da vida prática das cidades, nada mais restava às figuras 

femininas que não o seu confinamento à vida familiar, situação responsável pela deformação 

de seus frágeis e despreparados caráteres. 

O viés da luta de classes entre patrões e empregados sempre foi o meio mais 

decantado para a análise do comportamento da personagem Juliana, criada que jamais aceita 
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sua posição subalterna, encontrando em Luisa, o bode expiatório para sua revolta. A criação 

da personagem acaba por revelar como nunca na obra de Eça de Queiroz a sanha de rebeldia 

das classes desprovidas na sua forma mais pura e primitiva. Entretanto, outra análise pode ser 

depreendida da relação entre as antagonistas: a tão preciosa questão das relações de gênero e 

da posição feminina na sociedade vigente. 

Conquanto o ensejo do autor não fosse o de fazer uma acurada análise dos 

meandros da personalidade feminina, de formas tortas acabou por fazê-lo, fornecendo rico 

material para construções psicológicas relativas à constituição da posição feminina na 

sociedade lusa. Enquanto a beleza de Luisa é sempre exaltada, valorizando-se sua brancura e 

a maciez de sua pele, a criada Juliana, figura “fulgurante de vingança”, é descrita como 

persona “feia, magra, ossuda cuja pele é esverdeada pela bílis". Do mesmo modo, no que 

tange à personalidade das personagens, enquanto a doce patroa é amorosa e alegre, a 

estaferma criada é rancorosa e amarga. Tudo isto leva a uma impiedosa conseqüência, que é o 

fato de termos Luisa desejada por dois homens, ao passo em que Juliana nunca teve 

namorados ou amigas a quem pudesse confidenciar suas angústias e desejos, tornando-se, 

invejosa de qualquer felicidade alheia.  

Penetrando na análise psicológica das personagens Luisa e Juliana, patroa e 

empregada, amada e ignorada, inclusa e rejeitada, temos os dois lados possíveis da 

composição feminina no século dezenove. 

Juliana, “a isca seca, a fava torrada, o saca-rolhas” é a própria caracterização da 

mulher solteira, pessoa abandonada à própria sorte que está em perigo ao mesmo tempo em 

que encarna o próprio perigo. Na eminência de morrer de fome e de perder a própria honra, 

constituí-se, através de suas ameaças à patroa adúltera, a materialização da queda da imagem 

atribuída à configuração ideal e ilusória de família e de sociedade perfeitas. Ociosa, na sua 

ausência de perspectivas e futuro, passará seu tempo fazendo mexericos, intrigas e vilanias, 

na torpe tentativa de preencher uma existência vazia de emoções e afetos verdadeiros. Sem 

família onde exercer seus parcos poderes, vive como parasita na família dos outros, 

circulando sozinha pelos espaços sociais e casas alheias. A empregada se trata de uma dentre 

as muitas alcoviteiras, abortadeiras e bruxas ressequidas, solitárias em seus dissabores e 

amarguras. Impossibilitadas de justificar suas existências solitárias e solteiras, desprovidas de 

vínculos familiares a justificarem suas existências, a elas restava a condição de páreas 

indesejadas, tal e qual a criada concebida por Queiroz. 
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Temos assim, de um lado, a carcomida empregada para a qual as condições e 

possibilidades sociais sempre foram bastante adversas e limitantes no tocante à falta de 

chances e horizontes, embora o seu real desejo fosse o de “ter um negociozito, uma tabacaria, 

uma loja de capelista ou de quinquilharias” que lhe propiciasse ser patroa, governar, dispor de 

seu próprio destino. Como imagem distorcida da lúgubre serviçal, encontramos Luisa 

caracterizada pelo imobilismo social e pelas parcas possibilidades existentes quanto ao seu 

protagonismo na sociedade lisboeta. Criada única e exclusivamente para a consecução do 

casamento, destino vital para as casadoiras moças da burguesia de então, para as quais o 

matrimonio se apresentava como a única opção de vida possível, a despreparada patroa 

encontra nos braços de Jorge a calmaria de um porto seguro que lhe garantisse o lugar de 

direito imposto pela sociedade, destino que deveria ser complementado pela emoção da 

aventura amorosa proporcionada por Basílio, antigo amor de infância. 

Enredada em uma época cujos ditames do matrimônio eram os de unir duas 

famílias em prol de uma aliança economicamente vantajosa para ambas as partes e que 

resultasse na concepção de filhos valorosos, essa “opção” compulsória em muito deixava a 

desejar em relação à busca e à valorização do amor e da paixão enquanto emoções 

estruturantes das relações vividas. Recusando-se a paixão como base de uma vida a dois, o 

espectro da solidão se encarregava de substituir e justificar o inferno de uma vida conjugal 

mal sucedida. Muitas décadas demorariam até que o fim da simbiose marcada pela ausência 

do dialogo seria percebida como uma solidão muito mais aterradora do que a solteirice e 

todos os malefícios a ela associados. 

Assolada pela divisão entre o amor-amizade vivido com Jorge e o amor-paixão, 

encontrado nos braços de Basílio, Luisa encontra a sua perdição e danação nos braços do 

irresistível primo e na raiva incontida da sua criada ressentida pelos anos de “invisibilidade”. 

Enquanto com o marido encontrava a relação fraterna na qual o sexo tinha lugar de 

pouquíssimo destaque, com Basílio vivenciava a materialização do idílio erótico. Não à toa, 

Luisa sucumbiu dilacerada, no meio do caminho, no limiar entre o conforto e a segurança das 

convenções e o ardor dos desejos reprimidos e irrealizáveis.  

Não fosse o nosso intuito com este artigo o de buscar as razões humanas e os 

motivos estruturantes das personalidades constituídas nos encontros empreendidos nas 

relações de gênero, poderíamos incidir no erro de encontrar em Juliana todas as razões e 

justificativas para seu trágico fim, lançando a Luisa um olhar de translúcida complacência. 
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Muito mais próximas do que se ousou imaginar à época, patroa e empregada se encontraram 

no mesmo determinismo deformante, característico das personalidades femininas do final do 

século dezenove. Uma, concebida para aceitar o destino matrimonial, mesmo que este não 

fosse doce e aprazível como havia sonhado. A outra, fadada ao desterro amoroso e condenada 

ao desprezo alheio. Vítimas sociais, queimam na fogueira do determinismo sexual que tanto 

nos limitou e que tanto nos condiciona ainda hoje e contra o qual, espera-se, sempre haverá 

vozes mais fortes e mais poderosas dispostas a se rebelar, bradando contra os malefícios dos 

antigos paradigmas que aprisionam como grades e grilhões de ferro prontos a queimar como 

brasas. 
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Esmagando Narcisos: 

     Um estudo sobre a re-visão da Nação e da História oficial 
em Jamaica Kincaid 

  Alice do N. Araújo Pereira  e Daniela Silva de Freitas(UERJ, Rio de Janeiro, Brasil) 

 

“Eu não sou um povo, eu não sou uma nação. Só quero, 

às vezes, fazer com que as minhas ações sejam as ações de um 

povo, fazer com que as minhas ações sejam as ações de uma 

nação.” (KINCAID, 1996: 216) 

 

Na pós-modernidade, as barreiras entre ficção e História estão cada vez menos 

claras. O que por muito tempo acreditou-se ser verdade histórica, incontestável e imparcial 

é percebida, hoje, como uma narrativa contada a partir de certa perspectiva, sujeita à 

influência de interesses sociais e políticos. Assim como o conceito de História, o conceito 

de Nação também é percebido na pós-modernidade como uma construção sócio-cultural, 

não-natural. Ele vem sendo repensado e questionado pelos teóricos sociais ao decorrer de 

todo o processo de globalização, uma vez que, ao longo dele, as fronteiras nacionais têm se 

tornado mais e mais fluidas. Portanto, cada vez mais, nações são comunidades imaginadas 

(ANDERSON, 1983), construções sociais parciais que tentam impor-se como únicas e 

homogêneas sobre indivíduos pertencentes a diferentes classes, gêneros, religiões e etnias, 

habitantes de um mesmo território nacional. 

O caráter fragmentado da identidade nacional vê-se ainda mais acentuado nas 

sociedades pós-coloniais, já que muitos dos seus indivíduos foram silenciados pela História 

Oficial. Além disso, com os movimentos migratórios do século XX, os sujeitos diaspóricos, 

que migraram das ex-colônias para as metrópoles, ao se verem face a face com a cultura 

dominante, passam a questionar a identidade nacional: tanto a de seu país de origem quanto 

aquela de seu novo “lar”, enquanto articulam uma nova identidade cultural híbrida. 
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Escritores pós-modernos têm consciência de que o mito nacional e a História Oficial 

não passam de construções sociais, e muitas vezes consideram como um dos seus possíveis 

papéis recontar esta história, re-presentar o passado (HUTCHEON, 1989). Quando este 

impulso pós-moderno se superpõe à agenda pós-colonialista de dar voz àqueles que foram 

silenciados pela História Oficial, surge uma literatura que resgata a memória de povos 

colonizados e que desperta nos seus leitores uma relação crítica com a construção das 

identidades nacionais. Neste artigo, discutiremos a problematização do conceito de 

identidade nacional em quatro obras da escritora caribenha-americana Jamaica Kincaid: nos 

romances Annie John, Lucy e The Autobiography of my Mother . 

As culturas nacionais são construídas através de discursos e representações, 

impostos por aqueles que têm o poder para legitimar sua cultura, língua e política e 

produzir a historiografia (HALL: 2006: 48-49). Jamaica Kincaid é uma das autoras que 

tenta subverter alguns desses discursos, apontando para suas contradições enquanto 

construções culturais. Nos romances analisados, a autora ilustra como as presenças tanto do 

imperialismo britânico quanto do pós-colonialismo americano podem exercer uma força 

dominante sobre a identidade nacional caribenha (se superpondo às outras presenças que 

compõe a identidade cultural caribenha (HALL: 2003), enquanto oferece alternativas para a 

re-articulação desta mesma identidade. 

Annie John, um romance de formação de uma menina caribenha durante toda a sua 

vida escolar até sua partida para o Reino Unido, é narrado pela protagonista, em primeira 

pessoa. Vemos através dos olhos de uma menina a sociedade pós-colonial caribenha: 

questionamos com ingenuidade infantil a naturalidade das práticas culturais impostas pelos 

colonizadores e a clandestinidade de certos costumes locais, como a religião. 

Em certo momento, Annie questiona a razão pela qual os caribenhos comemoram o 

aniversário da Rainha Vitória: afinal, por que celebrar o nascimento da rainha do país que 

explorou, colonizou e escravizou seu povo por tantos anos? Em outro episódio, quando, 

durante a aula de história, Annie acha em seu livro uma figura de Cristóvão Colombo 

acorrentado, ela se sente muito feliz com a situação na qual o descobridor da América é 

retratado. Annie diz: “Como eu amava esse quadro – ver Colombo, normalmente triunfante, 
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rebaixado, sentado no fundo do navio, vendo as coisas acontecerem” (KINCAID, 1983: 77-

78). Annie, então, escreve uma legenda sob a figura. Assim que descoberta por uma 

professora, a frase é tomada como um insulto, e Annie é posta de castigo. 

A escola, uma das instituições que detém o poder de legitimar ou marginalizar fatos 

históricos, exerce este poder sobre Annie, que ainda é uma criança, e não parece ter 

consciência da dimensão política de seu ato frente à cultura nacional que sua escola 

britânica tenta lhe impor. Colombo é um herói americano, foi ele que fez da América parte 

do mundo “civilizado”. Annie deveria ser grata a seu salvador. Para a escola, é importante 

ensinar a Annie o respeito pela História oficial, assim como é importante que Annie se 

identifique com esta idéia de nação que lhe imposta e seja leal a ela (HALL, 2006: 49). O 

interessante é que Annie insulta Colombo com as mesmas palavras que viu sua mãe insultar 

seu avô, o que demonstra um certo paralelismo entre as duas figuras, assim como entre pós-

colonialismo e patriarcado. Ambas insultam um velho chefe patriarcal, cujo poder parece-

lhes agora decadente. Misturando problemas domésticos com problemas nacionais Kincaid 

parece esbarrar também no feminismo, demonstrando como o que é privado também é 

público e como o patriarcado penetra em diferentes camadas da nossa vida. Ao 

problematizar estas questões, Kincaid também des-naturaliza o que a História oficial 

consagrou como natural e inquestionável: a imagem heróica de Cristóvão Colombo e a 

lealdade e reverência à realeza da metrópole. 

Neste mesmo romance, vemos também a cultura imposta pelo conquistador 

coexistindo com a cultura africana trazida pelos escravos: a obeah e Igreja metodista 

aparecem na obra. Annie recebe uma educação inglesa e, portanto, freqüenta a Igreja, mas 

quando ela está doente, é a Ma Julie, a avó curandeira que usa ervas e magia, que sua mãe 

chama. A mãe de Annie também toma freqüentes banhos com sais e flores para se livrar do 

olhar invejoso de algumas ex-amantes de seu marido. Tais exemplos de, se podemos assim 

chamá-lo, “hibridismo” religioso desmistificam a Nação e a cultura nacional como 

unificadas, e as revelam como construídas através e dentro das diferenças: edificadas 

através de discursos, práticas e posições muitas vezes intercessoras e antagônicas (HALL & 

DU GAY, 2002).   
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Em Lucy, a personagem, uma caribenha de 19 anos, emigra para os Estados Unidos, 

onde vai trabalhar como babá para uma família branca de classe média. No começo do livro 

Lucy se diz desapontada porque esperava que deixar sua casa e ir para este lugar novo 

implicava escapar de sua vida anterior, de sua mãe e de suas regras patriarcais. Todavia, 

esta nova vida a qual ela é apresentada tampouco a satisfaz. Ela não consegue compreender 

e quer assimilar totalmente os valores americanos. Ela estranha, principalmente, a relação 

entre a mãe e o pai das crianças de quem cuida, que lhe parece tão patriarcal quanto àquela 

de seu pai e de sua mãe. Entretanto, ela afirma que já não pode voltar ao seu país de origem 

(KINCAID, 1990: 128), não apenas pela necessidade econômica ou pela distância 

geográfica, mas por já ter rejeitado o discurso patriarcal e o papel que teria que 

desempenhar se continuasse na ilha. Ela não quer voltar pro Caribe e ter que ser como sua 

mãe. Ela quer ser capaz de construir sua própria identidade, e é essa a oportunidade que a 

diáspora lhe oferece. 

Em certo momento a mãe das crianças mostra a Lucy flores que adora: narcisos. 

Porém, quando os vê, Lucy tem vontade de esmagá-los: “Eu queria matá-las. (...) Eu queria 

cortar essas flores pela raiz.” (KINCAID, 1990: 29) Isso porque as flores eram tema de um 

poema de William Wordsworth que Lucy fora forçada a decorar e recitar na escola. Os 

narcisos representavam, para ela, a colonização cultural a qual ela e seu povo haviam sido 

submetidos, já que o fato de não florescerem no Caribe, e de que Lucy, assim como as 

outras crianças na escola, nunca as viu antes não foram suficientes para que poema ficasse 

fora de seu currículo escolar e desse lugar a algo mais caribenho. Ou pelo menos deixasse 

de desempenhar papel tão importante que exigisse memorização. O ato de decorar e imitar 

a arte do colonizador consta como mais uma maneira de impor a cultura do conquistador 

através da educação, estabelecendo-a como hierarquicamente superior, para que ao 

colonizado só reste a opção de repeti-la. 

O que esses dois romances têm em comum é a ênfase sobre a figura materna. 

Embora tanto Annie quanto Lucy houvessem tido uma relação plena com sua progenitora 

na infância, isso muda com o passar do tempo. Enquanto Annie viu seu relacionamento 

com a mãe se deteriorar depois de atingir a puberdade, o mesmo acontece com Lucy 
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quando nascem outros irmãos e ela passa a ser tratada de forma diferente. Annie sonha em 

viver em outro lugar, fora do alcance da mãe, e ao final do romance, ela migra para 

Inglaterra. Já em Lucy, a ruptura com a mãe conservadora se acentua depois que ela emigra 

para os Estados Unidos. Paradoxalmente, embora ela se recuse a restabelecer contato com a 

mãe, ela é uma figura central no romance, contaminando as lembranças e os pensamentos 

de Lucy constantemente. Lucy chega a afirmar que se tornou sua mãe (KINCAID, 1990: 

90), para logo depois declarar que nunca vai ser como ela: pois sente que de alguma forma 

ela lhe traiu e traiu a si mesma com seu comportamento obediente às regras do patriarcado 

(KINCAID, 1990: 127). O caso de Annie é semelhante, pois ela diz que essa última 

separação, a viagem para estudar no Reino Unido será permanente, mas sente tristeza ao 

partir. Ou seja, por mais que se tente romper ou negar a mãe/nação, destruí-la ou ignorar 

sua existência se torna uma tarefa impossível – questionar e contestar são as alternativas 

que restam. 

Carole Boyce Davies afirma que, nesses dois romances, há uma simetria ou uma 

metáfora da mãe como Nação. Os sentimentos que Annie e Lucy possuem em relação a 

suas mães são críticos, conflituosos e estão em constante mudança. Davies argumenta que 

“a mãe aqui é uma figura simbólica: ela pode ser lida como o próprio Caribe assim como 

tudo aquilo que Lucy rejeita na subordinação feminina” (DAVIES, 1994: 124). A figura 

materna como personificação do opressor é comentada pelo crítico literário Ian Smith, “A 

dupla articulação da maternidade como colonial e biológica explica porque o 

relacionamento entre mãe e filha em sua ficção é freqüentemente, duramente representado.” 

(SMITH, 2002: 801). O que ambas parecem não aceitar é a conformidade de suas mães 

tanto com sistema colonial quanto com o patriarcal: a disposição que suas progenitoras 

demonstram em perpetrar tais valores, papel que ambas as protagonistas rejeitam para si. 

Em The Autobiography of My Mother, o desejo de recuperar o que foi esquecido ou 

silenciado é a força por trás da narrativa. A protagonista, Xuela, que perdeu a mãe no parto, 

busca a memória da mãe que não conheceu. No caminho, ela se torna muito consciente de 

sua História: Xuela percebe que assim como sua mãe foi apagada de sua história pessoal 
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pela morte prematura, o povo de sua mãe também foi apagado da História oficial pelo 

extermínio que sofreu por parte dos colonizadores.  

Eles [o povo da minha mãe] tinham perdido, e perdido da forma mais extrema; 

eles não tinham perdido só o direito de serem eles mesmos, eles tinham perdido 

a si mesmos. Isso era a minha mãe. (KINCAID, 1996: 198) 

Diversas vezes, Xuela trata a História em termos de “vencedores” e “perdedores”: 

colonizadores e colonizados; homens e mulheres. Ela diz que a História legítima, a que 

conhecemos, é sempre aquela dos vencedores (no masculino), que é ela que enche volumes 

e volumes de livros. Tomemos os avós paternos de Xuela como exemplo. Seu avô paterno, 

de quem o pai de Xuela se lembra em detalhes sobre a origem e a vida, era um homem 

escocês – a “Scotsman” – e sua avó materna, de quem o pai de Xuela só se lembra o 

primeiro nome, do povo africano – “from the African people”. Segundo Xuela: 

Essa distinção entre homem e povo era importante, porque um deles desceu do 

barco como parte de uma horda, já demonizada, mentes vazias de tudo, exceto 

de sofrimento humano, cada rosto o mesmo do próximo; o outro desceu do 

barco por vontade própria, buscando alcançar seu destino, uma visão de si 

mesmo que ele carregava dentro de si. (KINCAID, 1996: 181) 

Jamaica Kincaid parece encenar neste romance a interação entre as três presenças 

que Stuart Hall em “Cultural Identity and Diaspora” afirma existir no Caribe: Prèsence 

Americainne, Prèsence Europiénne e Prèsence Africainne. (HALL, 2003: 240) A passagem 

acima revela bem os diferentes pesos e papéis que cada presença possui na história, seja ela 

pessoal ou oficial do Caribe. A presença africana de sua avó materna parece apagada na 

memória de seu pai mestiço. Assim como a presença americana indígena de sua mãe lhe é 

desconhecida. Kincaid retrata as presenças americanas e africanas como geralmente 

submissas à presença européia dominante. Este grau de submissão pode ser ainda maior se 

complicado pela questão do gênero, se a americana ou africana em questão seja uma 

mulher, como sua avó paterna e sua mãe. 

O que Xuela parece não aceitar é que um homem como seu pai, nascido no Caribe, 

mestiço, que tem dentro dele tanto o “criminoso” quanto a “vítima”, assuma uma posição 
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política como a que ele ocupa: de chefe do sistema carcerário, de opressor, de vencedor. 

Sua revolta é similar àquela que Lucy e Annie John sentem em relação as suas mães, que 

também se conformam em seguir o sistema e perpetrar o patriarcado e a opressão impostos 

pelos colonizadores. 

Em um outro momento, quando descrevendo seu amante, Xuela usa as seguintes 

palavras: 

Ele não era um herói, ele nem mesmo tinha um país; ele era de uma ilha, uma 

pequena ilha entre o mar e o oceano, e uma ilha pequena não é um país. E ele 

não tinha nem uma história, ele era um pequeno evento na história de outra 

pessoa, mas ele era um homem. (KINCAID, 1996: 167) 

 Xuela parece estar sendo irônica ao dizer que seu amante, diferentemente de seu 

futuro marido inglês ou de seu pai meio escocês, é um homem caribenho e por isso não 

poderia jamais ser considerado um herói, já que seu povo não possui História própria. Isso 

porque ele habita uma ilha pequena, e aparentemente, isso não lhes dá o direito de 

autonomia geográfica e nacional e, conseqüentemente, eles só são uma pequena parte da 

História eurocêntrica. Seu amante é, portanto, como todos os homens caribenhos não 

brancos, um homem sem História. 

Xuela repetidas vezes afirma ser parte dos perdedores e que esse posicionamento a 

leva a olhar sempre para trás. Por causa de sua escolha, ela deve sempre re-visar o passado. 

Ela também afirma que seu futuro não está fechado, ela não vai se submeter aos papéis que 

a sociedade lhe impõe, por ser mulher, crioula, caribenha e colonizada. Mas que seu futuro 

deve ser aquele capaz de lançar uma nova luz sobre o seu passado, e que suas ações por 

menores que sejam serão sempre políticas. Aqui, mais uma vez, o feminismo se entrelaça 

com a crítica pós-colonial: assuntos muito pessoais são metáforas ou metonímias de 

assuntos políticos nacionais. Pessoal e político se embaralham ao ponto de parecerem um 

só.  

Através da análise destas três obras, Annie John, Lucy e The Autobiography of my 

Mother de Jamaica Kincaid, foi possível concluir que a construção de uma identidade 

nacional em um contexto pós-colonial e a desconstrução daquela imposta pelo colonizador, 
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pode ser um dos papéis do escritor de ficção. A re-visão da história é uma forma de 

resistência ao imperialismo cultural e de questionamento do discurso histórico oficial.  

Também é possível afirmar que para Kincaid, a formação da identidade individual é 

articulada com a nacional, por isso, suas personagens ao questionarem sua cultura, sua 

identidade nacional e sua história também estão questionando o patriarcado e todas as suas 

práticas cotidianas.  

Nestas obras, foram encontradas também evidencias de um paralelo da Nação com a 

Mãe: ambas relações igualmente conflituosas para as protagonistas. As personagens têm 

uma relação problemática tanto com a progenitora quanto com a cultura nacional em que 

estão inseridas, pois percebem quão opressores, parciais e patriarcais ambos são.  

A obra de Kincaid parece estar alinhada com o que Linda Hutcheon diz a respeito 

da literatura pós-colonial, ao argumentar que o projeto do pós-colonialismo aponta para 

impossibilidade da existência de uma nacionalidade livre de contaminação da cultura 

colonial, entretanto, isso não é razão para deixar de problematizá-la. (HUTCHEON, 1991: 

89)  Tanto Annie quanto Lucy e Xuela parecem possuir, no fim das contas, uma identidade 

cultural híbrida. Annie pode recusar a identidade nacional que a escola tenta lhe impor, mas 

é fã de literatura inglesa, e parte para a Inglaterra assim que termina a escola. Lucy também 

não se assimila à cultura americana, tampouco consegue apagar a figura da mãe, mas 

parece achar seu espaço nos Estados Unidos. Xuela vive com seu marido inglês e com a 

consciência dos vários componentes culturais que a formam. Todas as personagens rejeitam 

a identidade nacional que lhes é imposta e articulam suas próprias, livres de valores 

patriarcais e imposições míticas imperialistas: identidades conscientes. Estas três mulheres 

reconhecem a importância disso. Kincaid, portanto, re-conta a história através da 

perspectiva do marginalizado, buscando assim, uma reconstrução da identidade nacional, 

porém sem propô-la de maneira didática, estanque ou única.  
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APRESENTAÇÃO  

Alice de Araujo N. Pereira e Daniela Silva Freitas são alunas do mestrado em Literaturas de Lingua Inglesa na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ambas participam da linha de pesquisa "O olhar do Outro em questões de 

gênero e/ou etnia  em literatura de língua inglesa"  sob a orientação de Leila Assumpção Harris.  

RESUMO:  

Atualmente, sabe-se que nações são comunidades imaginadas (Anderson, 1983), construções sociais parciais 

que tentam se impor como estáveis. O caráter fragmentado da identidade nacional faz-se perceptível nas sociedades pós-

coloniais, já que muitos dos seus indivíduos foram silenciados pela História oficial. Com os movimentos migratórios do 

século XX, os sujeitos diaspóricos, passaram a questionar a identidade nacional: tanto a de seu país natal quanto do 

hospedeiro. O/a escritor/a de ficção pode desempenhar um papel fundamental na revisão da identidade nacional e na re-

escritura do Lar. Neste artigo, discutiremos tais questões usando obras da escritora caribenha-americana Jamaica Kincaid: 

os romances Annie John, Lucy e The Autobiography of my mother, utilizando a teoria literária e social de Carole Boyce 

Davies, Stuart Hall e Homi K. Bhabha, entre outros.  

 Palavras-chave: Nação, identidade fragmentada, História oficial, re-presentação, Lar  

ABSTRACT  

Official History may erase or elide other histories and cultures, which don´t possess the authority to produce 

their own speech. By analyzing novels written by diasporic writers, we find the fragmentation of the subject and of 

national identities. This paper argues that revising the concept of Home and re-telling history from the marginalized 

perspective might be a role of the fiction author.   

Palavras-chaves:  Nation, fragmented identity, official History, re-presentation, Home 
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RETORNO ÀS UTOPIAS:  A CANUDOS DE SÁNDOR MÁRAI1
 

Gabriel Jorge Barbosa (UERJ/Bolsista CNPq) 

Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ/Pesquisadora CNPq) 

1. Demarcando o território 

A Guerra de Canudos (1896-1897), travada entre o exército brasileiro e os sectários de 

Antônio Conselheiro, no sertão brasileiro, figura entre os maiores e mais sangrentos conflitos 

civis da história da República brasileira. De um lado, a necessidade de afirmação da recém-

formada república brasileira, de outro, a resistência delirante de milhares de sertanejos à 

opressão do Estado, que os rechaçava do projeto de nação.  Este episódio específico da 

história brasileira foi utilizado como base para o escritor e jornalista (que inclusive foi 

correspondente desta guerra) Euclides da Cunha, conceber a maior obra geográfica, 

antropológica e social sobre o Brasil: Os Sertões. A partir da sua publicação (em 1902), 

surgiram diversas obras de cunho ficcional, que tratavam do tema de Canudos. Veredicto em 

Canudos, escrito pelo húngaro Sándor Márai, em 1969, e publicado em 1970, explora, pelo 

canal da ficção, toda uma série de desdobramentos e reflexões sobre a guerra de Canudos.  

Inspirado pela leitura da versão em língua inglesa de Os Sertões (Rebellion in the 

backlands: Trad. Samuel Putnam. 1944), Márai inicia sua narrativa, tomando como ponto de 

partida a fatídica data de cinco de outubro de 1897: fim da Guerra de Canudos e ponto de 

suspensão da narrativa de Euclides da Cunha. O próprio Márai se encontra tão mobilizado 

pela calamidade histórica a que define como “paródia distorcida do sectarismo e da heresia” 

(MÁRAI: 2002, p. 33), que necessita conceber as conseqüências dos fatos narrados:  

Um dia comecei a escrever sobre o que acreditava ter ficado “de fora” 

do livro de Euclides da Cunha – ficara de fora, mas “poderia ter sido assim”. 

(...) Da obra de Euclides da Cunha não emprestei mais que os dados 

topográficos e as datas. E os nomes de alguns personagens. Todo o resto é 

invenção (MÁRAI, 2002, pp. 151-152) . 

Nesta chave, a narrativa de Márai se coloca ao lado de obras que definem de forma 

esplêndida a idéia de ficção, não como o oposto da realidade, mas aquilo que a complementa, 

lhe dá sentido, resgata o que não cabe em conceitos. Como enredo ficcional, a versão alcança 

uma nova série de questões, além das já bastante freqüentadas metaficção historiográfica ou 

do romance histórico em si. 
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As questões aqui mais palpitantes são sutis: a importância da categoria ficcional do 

espaço, no sistema narrativo do romance; a visão imagológica da narrativa; o poder das 

metáforas, na definição do indefinível até mesmo para Euclides, patrono da tópica sertanista, 

na literatura brasileira. 

O testemunho de uma das principais personagens do romance, a fictícia estrangeira 

cidadã de Canudos e cativa do exército republicano brasileiro, traz à tona questões relativas à 

organização, modo de vida e relações sociais desta sociedade tão singular e à primeira vista, 

igualitária. Em seu discurso a personagem estrangeira reconstitui Canudos como uma 

sociedade utópica.  Esta é a segunda coordenada de abordagem do romance, já não mais 

exclusivamente literária, mas ligada à história da filosofia utópica. 

Canudos, a “Cidade Santa” (MÁRAI: 2002, p.32), foi uma utopia.  Dissociá-la dessa 

dimensão é confirmar o equívoco que indignou Euclides, mobilizou Márai e nos mantém 

ainda hoje intrigados, querendo compreender o fenômeno apocalíptico que teve por cenário o 

sertão baiano. 

É no cruzamento dessas duas vertentes que desenvolvemos nossa pesquisa.  Para tanto, 

buscamos subsídios teóricos junto à área de geografia cultural, filosofia utópica e teoria da 

literatura (lendo os autores que mais diretamente se dedicaram à problemática história da 

guerra de Canudos, no relato euclidiano), para fundamentar esta exposição. 

1.1- Utopia: afirmação do irrealizável ou desafio à realidade? 

Em 1516, o humanista inglês Thomas More publica a que viria posteriormente ser sua 

mais famosa obra: Utopia. A palavra, inventada por More tomando como base a etimologia 

grega, significa “nenhum lugar”. Nesta narrativa, More descreve uma ilha, encontrada pelo 

viajante português Rafael Hythlodaeus, cujo sistema sociopolítico era perfeito, sem miséria, 

opressão e intolerância
2
. A manutenção deste sistema só era possível porque a ilha se 

encontrava completamente isolada da influência de outras sociedades, se autogerenciava. 

A partir de Thomas More, diversos outros escritores, pensadores e filósofos 

conceberam conceitos e reflexões sobre o que é utopia. O certo é que sempre ao final de cada 

reflexão nos deparamos com a oposição básica teoria versus práxis. Será a utopia o rótulo 

dado à fantasia, ao produto de um imaginário tanto coletivo como individual? Será que ela se 

encerra como concretização de um objeto “não-real”? Ou o dispositivo que desencadearia 

uma reflexão mais profunda sobre alternativas à ordem vigente? Ou sua formulação uma 
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espécie de convocação ao desafio desta realidade? A história tem demonstrado que a 

aplicação de modelos utópicos não se aproxima à metade do que a teoria propunha. São 

inúmeros os modelos utópicos confeccionados ao longo da história. Dentre os mais notáveis e 

encorpados modelos encontramos a “República” (século IV a.C), de Platão, que consistia num 

regime aristocrático, reservado a elite de mulheres e homens perfeitos, pressupondo igualdade 

apenas dentro das classes superiores; a “Cidade de Deus” (século V d.C), de Santo Agostinho, 

preconizando a justiça regida pelos princípios do cristianismo e colocando a Igreja acima do 

Estado; a “Cidade do Sol” (1602), de Tommaso Campanella, que possuía uma arquitetura 

majestosa, com o intuito de simbolizar a ordem cósmica perfeita (nela o trabalho era 

obrigatório para todos os cidadãos, porém limitado a quatro horas diárias, sendo o restante 

destinado ao lazer); o utopismo de Charles Fourier, no século XIX, que tinha como principal 

medida para o funcionamento da sociedade a construção de unidades comunais chamadas 

Falanstérios, delimitadas por uma série de regras que visavam atingir uma harmonia plena; e 

por fim, o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels, que se propunha ao 

rompimento com os socialismos utópicos, porém se encaixando perfeitamente na 

impraticabilidade destes. Tomemos, portanto, como utopia o “não-lugar” imaginário que, 

todavia, se faz útil na ativação de processos reais.  

A Canudos descrita por Sándor Márai se enquadra no paradigma das utopias 

monásticas
3
, segundo a classificação feita pelo escritor polonês Jerzy Szachi. Este tipo de 

utopia tem como característica fundamental o cunho religioso de sua organização, tendo por 

objetivo a criação de “ilhotas de perfeição no oceano do mal, como é considerada a sociedade 

ao redor” (SZACHI: 1972, p. 84). Ainda de acordo com Szachi, é também possível classificar 

Canudos como utopia política, já que ali se objetivava viver sob leis que diferiam do 

ordenamento vigente. Sob o ideal da civilização cabocla, sertaneja, Antônio Conselheiro 

lançara como pedra fundamental de Canudos o ódio à recém-instituída República brasileira.  

Em Canudos e na fé cristã os sertanejos enfim encontraram alento em meio a este contexto 

totalmente desfavorável. 

 

1.2- A Canudos de Euclides da Cunha 

Os Sertões são uma obra que mescla a análise científica com a força da linguagem 

poética. Euclides da Cunha traça Canudos por este viés, descrevendo suas particularidades 

geográficas e sociais. A descrição de Canudos está inserida na segunda parte da obra, 
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intitulada “O Homem”. Esta predileção indica a cidade como marca do homem sertanejo, 

bronco e aculturado, na terra do sertão nordestino. Percebe-se a inclinação de Euclides por 

demonstrar uma Canudos escatológica e sombria: A urbs monstruosa, de barro, definia bem a 

civitas sinistra do erro.
4
  

Euclides da Cunha nos coloca a par exatamente do que foi Canudos à época, 

fornecendo mapas e minuciosas descrições geográficas da paisagem que compunha esta 

cidade. Com ele descobrimos que Canudos leva este nome pelo fato de, em anos anteriores à 

ocupação de Antônio Conselheiro, no ano de 1893, haver ali uma população “suspeita e 

ociosa” (CUNHA: 2002, p.213) que tinha por únicas ocupações beber aguardente e fumar 

algum tipo de tabaco em longos cachimbos, cujos tubos eram fornecidos pelas solanáceas 

(canudos-de-pito). Canudos (ou Arraial do Belo Monte, como Conselheiro a batizou) estava à 

beira do rio Vaza-Barris e rodeada pelos morros Cambaio, Canabrava, Caipã, Canabrava, 

Cocorobó, Poço de Cima, Sauí e Angico. Posteriormente o relevo acidentado vem a tornar-se 

um dos principais personagens do confronto entre conselheiristas e governistas na guerra de 

1897. Canudos nasce já com um aspecto ruinoso, com casas de barro minúsculas (onde não 

havia camas nem mesas, apenas redes e um tosco altar), construídas de forma desordenada.  

Milhares de famílias pobres do sertão nordestino convergiram para Canudos na 

esperança de possuir um pedaço de terra, livre de impostos, da relação patrão-empregado e da 

polícia republicana. Não apenas famílias, mas também bandidos das cercanias em busca do 

perdão divino e de um recomeço para suas vidas. A República somente beneficiara os 

burgueses do litoral e rechaçara os habitantes do interior do território. Canudos era a utopia 

pela terra. O discurso messiânico de Antônio Conselheiro anunciava no sertanejo oprimido a 

esperança de um futuro melhor ainda no plano terreno.  

A Canudos de Euclides da Cunha é fruto da conjugação entre a incapacidade do 

homem sertanejo em internalizar o conceito de civilização imposto pela República e a força 

quase animal de seu instinto de sobrevivência, gerando assim uma sociedade desordenada e 

condenável perante o ordenamento jurídico em vigor, porém atendendo às necessidades de 

seus habitantes. Canudos, para Euclides, se encerra como o palco de um dos maiores 

massacres contra civis na história brasileira. 

 

1.3- Canudos da ficção 
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A ficção concede voz ativa a Canudos através do relato da mulher estrangeira e 

prisioneira do exército brasileiro. Canudos aqui é o questionamento à civilização que se quer 

implantar no território brasileiro. Sándor Márai se aproveita deste recorte feito por Euclides 

da Cunha para dar início à conflagração de um imaginário sobre esta surpreendente e singular 

forma de organização social no sertão brasileiro.  

Com Sándor Márai, Canudos toma outra significação. Ela não é mais apenas o palco 

do grande massacre do governo contra os sertanejos, porém se torna um foco de discussão de 

idéias políticas e filosóficas. Na ficção do autor húngaro, é imaginada a cena sucedida nas 

primeiras horas após o ataque de 05 de outubro de 1897, momento em que Euclides suspende 

seu relato. É também apresentado, em linguagem literária, o cotidiano em Canudos, no 

depoimento de uma personagem, a mulher estrangeira convertida à causa de Canudos e feita 

prisioneira. Em seu diálogo com o personagem do Marechal Carlos Machado de Bittencourt, 

ministro da Guerra, esta misteriosa estrangeira anglófona nos traz uma Canudos distante da de 

Euclides. A Canudos relatada pela estrangeira mais se assemelhava aos modelos utópicos do 

que às portas do inferno na Terra.  

Márai explora de forma máxima esta atração misteriosa exercida pelo modo de vida 

em Canudos através dos dois personagens estrangeiros, a mulher estrangeira cativa do 

exército brasileiro e seu marido, médico, morto já em Canudos. A ficção é o canal mais 

apropriado para que se coloque Canudos no mesmo patamar de outras cidades utópicas, já que 

historicamente tal afirmativa seria considerada como loucura. A ficção de Márai se aproveita 

dos elementos ordenados por Euclides em Os Sertões e os reordena de forma a reviver 

Canudos, a ponto de reconhecermos e analisá-la como um agente propulsor de processos 

ficcionais e imaginários. 

É o que veremos a seguir. 

 

2- Leitura da Canudos romanceada – Organização estrutural da narrativa 

A narrativa de Veredicto em Canudos, com um narrador observador em primeira 

pessoa, se organiza estruturalmente em duas grandes partes e um epílogo. O narrador, já com 

setenta anos, é o cabo aposentado do exército brasileiro Oliver O’Conel, que se propõe a 

narrar os fatos ocorridos entre as cinco horas da tarde e as nove horas da noite do dia de 

encerramento oficial da Guerra de Canudos, cinco de outubro de 1897.  
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O espaço no qual se desenrola a narrativa de O’Conel é a latada
5
. A latada se situava 

na Fazenda Rancho do Vigário, no sertão baiano, que na narrativa se encontra localizada a 

quatro quilômetros da cidade de Canudos, mas na realidade se localiza a dezenove 

quilômetros do local da tragédia histórica. A latada em questão recebia soldados feridos do 

exército brasileiro, prisioneiros de Canudos, alimentos e munição tendo em vista a situação de 

guerra. O espaço da latada na narrativa abriga a ordem oficial, o protocolar, porém possui 

características totalmente contrárias ao que a ordem oficial pressupõe: é precária, suja e abriga 

um corpo militar que quebrou por completo o código de guerra, humilhando seus prisioneiros.  

A narrativa acontece porque preparou-se uma cerimônia de encerramento da guerra, é 

convocada uma coletiva de imprensa pelo marechal e ministro da Guerra, Carlos Machado 

Bittencourt. Tudo parece “arranjado”, para pôr um ponto final naquele capítulo indesejável da 

história militar da República. Na cerimônia, além dos jornalistas, estão presentes algumas 

personalidades influentes, como o arcebispo da Bahia, que ostentava “um crucifixo de marfim 

numa grossa corrente de ouro” (MÁRAI: 2002, p.32) e o diretor de um grande banco no Rio 

de Janeiro, que acumulava a função de “patrono da sociedade protetora dos animais” 

(MÁRAI: p.35). Estão ali duas figuras imponentes da sociedade brasileira para contemplar os 

restos da carnificina, o que gera um cenário de referência ficcional para Canudos: um 

espetáculo de tourada (MÁRAI: p.34). A coletiva tem por objetivo conceder o parecer oficial 

da República sobre o confronto em Canudos, apresentado como se “fora apenas um acidente 

administrativo” (MÁRAI: p.35). 

Nesta narrativa são três os personagens principais, que, com suas particularidades, 

apontam os caminhos que a ficção tomará: o marechal Bittencourt, a mulher estrangeira 

trazida como prisioneira de Canudos e o próprio Euclides da Cunha, na figura de um 

representante do periódico O Estado de São Paulo. Em um primeiro momento causa 

estranheza ao narrador, por se destacar dos outros jornalistas por sua indumentária inadequada 

e descurada à situação da coletiva de imprensa. Anos mais tarde, o narrador toma ciência da 

magnitude da figura de Euclides da Cunha como sociólogo, geógrafo e escritor. Euclides é o 

responsável pela quebra do protocolo da coletiva, ao fazer uma pergunta que deixa o marechal 

Bittencourt e os outros jornalistas baratinados, provocando um clima tenso: o que havia sido 

do Conselheiro? Euclides, com seu saber crítico, apenas perguntara o que o povo brasileiro 

queria saber, quebrando o tom cínico da coletiva, onde havia um discurso todo preparado e 

ensaiado pelo marechal. Euclides é o estopim para que aconteça o evento surpreendente, a 



Revista Litteris    -Literatura 
Novembro de 2010 
Número 6 
 
 

Revista Litteris   www.revistaliteris.com.br ISSN: 1983 7429     
www.revistaliteris.com.br       Número 6 

  

reviravolta na narrativa, o lance de mestre da ficcionalidade.  O marechal, enfurecido, pede a 

seus homens que lhe tragam a cabeça de Antônio Conselheiro, conservada dentro de um 

caldeirão com aguardente. Este fato é totalmente inventado, criado para, no seu potencial de 

horror e barbárie, consolidar o ambiente ficcional da novela. 

Euclides ainda intervirá mais duas vezes, antes de finalizar sua participação na 

narrativa – restrita a esta primeira parte da novela. A personagem do marechal Bittencourt é 

descrita pelo narrador como um “fenômeno social”: “era marechal embora não fosse militar” 

(MÁRAI: p.39). Ele é a maior autoridade legalmente constituída na ocasião, que rivaliza com 

a maior autoridade intelectual, Euclides da Cunha, e acaba por ser derrotado. De um lado, um 

homem pomposo, burocrata e criminoso de guerra, de outro, um grande crítico, simples e 

atento às questões humanitárias. O marechal, junto com a mulher, continua como protagonista 

da segunda parte da narrativa, atuando primeiramente como inquisidor de Canudos. A 

personagem da mulher estrangeira causa total estranheza e curiosidade ao narrador. Significa 

que as personagens são estranhas, diferentes em sua própria espécie, mobilizadoras de afetos 

e de perplexidades, à primeira vista, assim como não reconhece Euclides, não a reconhece 

como mulher. Trazida pelos soldados junta a dois homens, portando uma mensagem de 

Antônio Conselheiro, a mulher tinha um aspecto sepulcral e esquálido. Só é reconhecida 

como mulher, porque se autoidentifica como tal para o marechal. Quando o marechal lhe 

concede um pedido, naquela situação de tensão, ela pede simplesmente um banho. Logo após 

o banho, ela readquire sua língua materna, o inglês, acentuando o caráter misterioso em 

relação à sua figura.  Essa situação, pertencente à intriga novelesca, respalda tanto a 

legitimidade do narrador (meio inglês, pela genealogia), quanto do próprio autor, que escreve 

sobre um fato da história do Brasil, com personagens brasileiros, que falam português, em 

outra língua: o húngaro, primeiro, e o inglês, que tornou o romance conhecido.  A necessidade 

de que a personagem fosse estrangeira está na necessidade também de legitimação do próprio 

texto.  A verossimilhança se fundamenta em duplo patamar – interno e externo. 

Como já dito anteriormente, a narrativa se divide em duas grandes partes e um 

epílogo. As duas grandes partes formam um paralelo dentro da narrativa: na primeira parte 

primordialmente se observa uma Canudos observada pela visão oficial, tida como uma 

insurreição de fanáticos religiosos irracionais, sendo sua dizimação apenas um procedimento 

normal com o fim de garantir a manutenção da ordem preconizada pela República; já na 

segunda parte, o ponto de observação se inverte e se passa a pensar e discutir Canudos sob o 
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ponto de vista de seus partidários, como um outro mundo gerenciado por uma ordem, inversa 

e oposta à que rege o mundo exterior a ela e à 1ª parte da narrativa, que a vêem como 

desordem, ordem inominável, inconcebível pela razão dos dominadores.  

 

2.1 – O Narrador e o manejo da ficcionalidade: Canudos x Estado  

A ficção está na própria montagem do texto. Ao longo da narrativa, o narrador nos vai 

concedendo pistas discursivas que vêm a todo o momento reafirmar o caráter e a grandeza 

ficcional da obra. Já no início da narrativa, na primeira grande parte, quando se propõe a 

contar sua memória sobre Canudos, o narrador se autodesqualifica, julgando-se inapto para 

escrever: “(...) conto com um conhecimento passável da ortografia e das regras de gramática 

do português -, embora eu não tenha habilidades de redator” (MÁRAI: p.7). Um pouco mais 

adiante ele se coloca em posição inferior a todos que escreveram sobre Canudos: 

historiadores, sociólogos e escritores de profissão: “(...) como o amador que na grande cena 

do tenor ousa cantar” (p.11). O narrador tenta fazer com que o leitor não crie muitas 

expectativas em relação à história que será contada. O narrador, neste e em outros momentos, 

hesita, dissimula o seu poder sobre a narrativa, proclamando-se totalmente dispensável na 

história de Canudos. O uso destes expedientes nos revela o fingimento, modelador da matéria 

ficcional. O narrador escreve suas memórias sobre Canudos, talvez como uma forma de se 

redimir, já que se encontra em idade avançada e próximo à morte. A introdução de sua 

narrativa é marcada por esse jogo de sonegação com o leitor. Um pouco mais adiante, ele 

afirma não saber por que foi escolhido para ser o escrivão do “grande acontecimento” que 

estava por vir. Ou seja, o narrador revela velando, preparando o leitor para o que está por vir, 

manejando a narrativa de forma gradual e aparentemente inocente. A convocação para a 

função de escrivão faz transparecer seu poder sobre a palavra e encerra-se este jogo com o 

leitor. O leitor, a partir de então, toma ciência de sua verdadeira competência: “(...) algumas 

folhas de papel, um vidro de tinta e uma pena – minhas armas nos meses de assédio, porque 

na verdade nunca tive um fuzil em mãos” (p.16).  Canudos foi a guerra pessoal do narrador.  

Com a chegada do Marechal Bittencourt, dá-se início à cerimônia oficial, que conta 

com a presença de ilustres figuras da sociedade brasileira. O marechal inicia, levantando 

dados estatísticos dos dez anos de confronto. A partir daí, a narrativa começa a se tornar 

nervosa, pois os combatentes da guerra se converteram em meros números na comunicação 

do general, a humanidade se esfumaça nesse contexto teórico. A presença de seguidos “como 
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se” nos períodos é uma marca da tensão da narrativa. Transcrevemos aqui três períodos 

seguidos como exemplo: “Como se nunca tivessem vivido uma realidade de carne e osso. 

Como se eu não tivesse conhecido um ou outro em pessoa, como se eu não tivesse escrito 

uma carta à amada de Manuel, à mãe de José... Como se cada um dos homens (...) não fosse 

uma completa tragédia” (p.44). Esta marca discursiva indica justamente a torção, o caminho 

alternativo, atributos propriamente ficcionais. A constante presença destes marcadores vem 

apenas a confirmar e justificar a autenticidade do projeto ficcional, que tem o falso, produzido 

pelo imaginário, como desejo maior a ser alcançado. O marechal em seu discurso ensaiado, 

que utiliza de enunciados pomposos, mostra a frieza da ordem em relação ao humano. O 

termo a que se refere à futura matança dos trezentos canudenses resistentes dá o tom deste 

discurso: limpeza do terreno (p.47). A primeira intervenção de Euclides da Cunha como 

personagem, como citado anteriormente, se dá com a indagação de o que havia sido feito do 

Conselheiro. Os jornalistas e, inclusive o Marechal, ficam atônitos e instaura-se um clima de 

animosidade. O marechal manda trazer a cabeça de Conselheiro e a exibe como um troféu 

para os presentes. A narrativa se mostra tensa novamente: “Como se estivéssemos diante de 

um fantasma: com quase dois metros altura, magro (...). Como se um vulto tivesse entrado no 

recinto trazendo nas mãos etéreas a cabeça do dono” (p.59). 

Esta tensão prepara o primeiro momento fantástico e sobrenatural da narrativa. 

Num dado momento, hipnotizados e num “encantamento paralisado” (p.62), os presentes 

ficam estáticos a contemplar a cabeça de Conselheiro. O narrador então detona o ficcional, o 

que será o clímax da primeira grande parte da obra: “Eu sei, o que vou relatar pode parecer 

absurdo” (idem). A cabeça de Conselheiro fala, de forma sobrenatural e sem sons, a todos os 

presentes na latada. A fala foi compreendida por todos, que estupefatos continuaram calados. 

Apenas o marechal conseguiu comunicar por palavras o que a cabeça dizia: “Brasil”. Este 

momento fantástico, próprio do ficcional, neutraliza a todos os personagens, todos se colocam 

em posição de igualdade perante o inesperado. A cerimônia continua, porém estremecida, e o 

marechal ordena que se leve embora a cabeça insolente. No encerramento da cerimônia, 

quando todos os jornalistas já estavam postos para sair, o personagem de Euclides se defronta 

novamente com o marechal declarando: “A democracia deu início à extinção da ausência de 

cultura com a extinção dos homens incultos” (p.67). O narrador, com a saída de Euclides, 

declara conflagrada a ficção: “(...) tampouco imaginei que um dia escreveria a meu modo um 
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livro sobre o que vivi. “E o que Euclides da Cunha não escreveu porque já não estava 

quando aconteceu o que vou narrar a seguir” (p.68). 

A segunda grande parte da obra inicia-se a partir deste ponto, deste caminho que 

indica a fundação de uma nova realidade, a apresentação de um caminho alternativo, de uma 

nova Canudos, prismatizada pelo canal da ficção, através do relato de uma mulher estrangeira. 

O falso receberá seu estatuto próprio através do inesperado. O narrador agora ostenta seu 

poder como detentor da palavra, que é a potência expressiva do gênero narrativo.   

A segunda grande tem como ponto de partida um corte na narrativa, em que se anuncia 

a chegada de três prisioneiros (um negro, um mestiço e uma mulher) portando uma mensagem 

de Antônio Conselheiro para o marechal Bittencourt. A mulher não trazia consigo si traços 

que a caracterizassem como tal, estava suja, com um aspecto cadavérico.  Só é reconhecida 

como mulher porque se auto-identifica. Novamente percebemos outra afirmativa do ficcional: 

“Mas é possível que tudo seja apenas fruto da minha imaginação” (p.82). A mulher afirma 

para o marechal que o Conselheiro está vivo e que o sino de prata tocará à noite, anunciando 

sua partida para a Bahia, onde será entronizado pelo povo. O marechal, incrédulo e irônico, 

ordena aos prisioneiros que tragam o Conselheiro. Em troca a mulher lhe pede um banho. O 

marechal o concede e então acontece o segundo momento sobrenatural e fantástico da 

obra: o banho transformador. Semelhante à cerimônia de encerramento fictícia da guerra na 

primeira parte, o banho da mulher é uma cerimônia de limpeza corporal e da alma. Após o 

banho a prisioneira sofre uma completa metamorfose readquirindo seu aspecto feminino e a 

língua inglesa. O marechal, possuindo fluência na língua inglesa, inicia um longo diálogo 

(semelhante a um inquérito) com a mulher. A língua inglesa somente se fazia inteligível para 

os protagonistas do diálogo e o narrador, que mais uma vez atesta seu grande poder 

modelador sobre a narrativa.  

O marechal, tomado pelo assombro desta metamorfose, vê estremecidas suas certezas 

certeza sobre Canudos e a morte de Antônio Conselheiro. A todo o momento quer arrancar da 

prisioneira uma definição do que foi Canudos. A prisioneira revela que estava em Canudos há 

três meses e que seu propósito era encontrar o marido que fugira de casa. A narrativa sofre 

uma grande guinada: cede lugar a uma flashback, que se entrecorta com as falas do presente. 

Em seus excursos, a mulher retrocede à sua vida pregressa, na Europa, e à vida em 

Canudos. Ela se refere a cada um como mundos completamente opostos. Na Europa, vivia um 

casamento normal, marcado pela rotina, com um médico clínico geral. Seu marido, como 
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médico, tinha obsessão por descobrir exatamente o que era o câncer, como funcionava a 

organização estrutural deste processo que era anormal e incontrolado. Queria saber como era 

a organização que regia a desorganização. Com esse desígnio abandonara sua vida tranqüila 

para rumar a Canudos e tentar desvendar o mistério do câncer. A prisioneira havia chegado 

tarde à Canudos, pois seu marido já se encontrava morto. O embate entre Ordem 

(representada pela República) e Desordem (representada por Canudos) é um dos grandes 

focos deste diálogo. O Estado, com suas regras e procedimentos para o funcionamento sadio 

de uma sociedade, tem como intento hastear a bandeira de algum ideal, seja ele qual for. A 

pretensão em ser autêntico já o torna falso. Canudos, observada pelos guardiões da ordem, era 

um foco disseminador de desordem, do que foge completamente às diretrizes pré-

estabelecidas. O discurso da estrangeira mostra uma visão interna, uma Canudos humanizada, 

que não era um covil de loucos delirantes manipulados por uma religião, mas um refúgio da 

ordem oficial, do controle do sistema. O que se pode extrair do embate entre o marechal e a 

estrangeira é que existe uma ordem dentro da desordem. No diálogo, é apresentado um 

conflito entre dois mundos: o aparentemente perfeito (porém inautêntico) e o verdadeiramente 

imperfeito, porém reconhecido como perfeito. O processo ficcional executa movimento 

semelhante. O produto do imaginário surge como o inesperado, talvez descontrolado, num 

fluxo enérgico vigoroso que tende ao crescimento infinito. A ficção foge da ordem imposta e 

pode causar tanto furor quanto Canudos à República brasileira. Nesta narrativa observamos 

uma ordem bem peculiar, na qual quem tem a visão de fora é um brasileiro (o marechal) e 

quem proporciona a visão interna, despida de preconceitos é uma estrangeira, que se tornou 

uma fervorosa partidária da experiência esmagada. 

O fim do diálogo é marcado pelo terceiro e último acontecimento sobrenatural da 

narrativa: o sino de Antônio Conselheiro toca, indicando sua partida. Este fato transtorna os 

dois protagonistas do diálogo. A mulher, que entra numa espécie de transe religioso, se põe a 

sorrir. Já o marechal “perde o autocontrole” (MÁRAI: p.143), pois todas as suas certezas 

adquiridas foram postas em cheque: desde a morte do Conselheiro quanto à descrença no 

discurso da estrangeira. Rapidamente recomposto, o marechal ordena que se soltem os três 

prisioneiros, para que voltem a Canudos e sejam dizimados juntos com os trezentos cidadãos 

restantes, num irônico movimento humanístico.  

 

2.2 – Elementos imagológicos  
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A obra de Sándor Márai nos oferece uma ampla superfície para análise sob o viés da 

imagologia. Como visto anteriormente, a narrativa nos concede perspectivas transversais 

sobre a experiência de Canudos principalmente e, como consequência do aprofundamento 

destes olhares, também sobre o conceito de Brasil. Os estudos imagológicos, que se situam 

dentro do campo da literatura comparada, buscam primeiramente identificar as imagens, ou 

miragens, que um país tem do outro, através de obras literárias. É justamente a imagem 

fornecida por uma obra literária que permitirá à imagologia analisar o grau de deturpação 

desta mirada sobre o outro. Aqui se trata de perceber como as obras literárias são construídas 

e como absorvem imagens (de)formadas (clicherizadas) pelo imaginário de um país em 

relação ao outro. A imagologia vai estudar que mecanismos e tipos de procedimentos que 

operarão o processo de refração desta imagem adquirida
6
. O caráter de alteridade de Veredicto 

em Canudos nos permite, como compartilhantes da cultura brasileira, observar traços 

sonegados pela nossa realidade e consequentemente gerar novos focos de discussão, literários 

ou não, a partir do episódio da Guerra de Canudos.  

Sándor Márai, húngaro nascido no ano de 1900, em Kassa (atual território da 

Eslováquia), se vê perseguido pelo regime comunista instaurado na Hungria em 1945, logo 

após o término da 2ª Guerra Mundial, e decide partir para o exílio, passando por Suíça, Itália, 

França e por fim pelos Estados Unidos, onde comete suicídio, no ano de 1989. Na Itália, no 

ano de 1969, Márai escreve Veredicto em Canudos, uma obra cujo enredo se desenrola no 

final do século XIX. 

Resumidas ao máximo as informações de sua biografia, temos condições de perceber 

dois graus imagológicos: 1) Veredicto em Canudos é uma obra escrita por um húngaro 

exilado do século XX. Aqui temos impresso parte do imaginário europeu sobre o Brasil; 2) A 

ficção se passa no final do século XIX, ou seja, vemos montado um imaginário sobre o Brasil 

no passado. Estes dois graus levam a uma deformação ainda maior da imagem do Brasil, pois 

é inevitável que estas duas perspectivas, a do imaginário sobre o presente e sobre o passado, 

se confundam no resultado final imagológico.  

O relato de experiência do narrador, cabo e escrivão do exército brasileiro, nos sugere 

uma mirada completamente “brasileira” em relação à condução da narrativa. Espera-se que 

em suas analogias, comparações e metáforas o narrador utilize de lugares-comuns da cultura 

sertaneja e brasileira. Parte dos elementos imagológicos da obra é encontrada na narração dos 

fatos e nas divagações feitas pelo narrador. Vejamos: 



Revista Litteris    -Literatura 
Novembro de 2010 
Número 6 
 
 

Revista Litteris   www.revistaliteris.com.br ISSN: 1983 7429     
www.revistaliteris.com.br       Número 6 

  

 O narrador e personagem possui um nome que não é de origem brasileira, mas 

estrangeira, irlandesa especificamente: Oliver O’Conel, com ascendência irlandesa por parte 

de pai e indígena por parte de mãe. Por ter pai irlandês, adquiriu também a língua inglesa 

como língua materna. Através da fluência nos dois idiomas, português e inglês, o narrador 

compartilhava duas culturas distintas, não sendo um brasileiro mestiço “genuíno”, já que a 

mestiçagem que caracterizava o brasileiro era provinda da miscigenação entre portugueses e 

índios, negros e índios e portugueses e negros. Partindo destas características, podemos aferir 

um caráter prenunciativo de uma abordagem imagológica na narrativa, ou seja, o próprio fato 

de o narrador não ser “brasileiro” genuinamente licencia o autor a expor ficcionalmente a 

imagem de Brasil que tem formada, autorizando-o a fazer relações que quase nada têm a ver 

com a cultura brasileira. Já nas primeiras divagações sobre o massacre dos canudenses por 

parte do exército brasileiro, verificamos elementos imagológicos: “Era como se já nem fosse 

um combate entre homens, e sim entre bestas selvagens, hienas ou pumas.” (MÁRAI, p.20). 

Os animais citados nesta analogia não figuram no imaginário do homem brasileiro a ponto de 

servirem como instrumento para comparação. Hienas são animais que pertencem 

predominantemente à fauna africana, e os pumas, mesmo pertencentes à fauna americana, são 

raríssimos no Brasil. Tal exposição nos indica uma imagem do Brasil como bem semelhante 

ao continente africano no que diz respeito a elementos da natureza.  

Em algumas de suas reflexões políticas, o narrador expõe seu ponto de vista, fazendo 

uma comparação com o continente europeu: “Cidadão – no sentido do termo na Europa – era 

fenômeno raro em nosso contexto brasileiro.” (MÁRAI, p.28). A voz e o parecer de Márai se 

fazem claros nesta afirmativa, que utiliza o continente europeu como referência para a 

explicação do termo “cidadão”. O olhar eurocêntrico constrói uma imagem do Brasil em 

oposição à Europa. Márai, através do narrador, refrata a imagem de um país ainda retrógrado, 

no que diz respeito à politização e ao conhecimento de seus habitantes: “O homem que não 

tinha moradia na cidade ou conta bancária não se sentia proletário, porque desconhecia esse 

conceito social” (MÁRAI, idem).  

Mais adiante, há uma referência ao dia de São José (19 de março), em comparação a 

uma festa do folclore húngaro: “Desde o dia de São José, em março, todos tinham certeza de 

naquele ano não choveria: era o outro dia místico – semelhante, nos trópicos, à Sagração 

das Velas na Europa” (MÁRAI, pp.78-79).  Talvez este seja o trecho que melhor exponha a 

voz de Márai na narrativa, pois compara o dia de São José com uma festa religiosa húngara, a 
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Sagração das Velas. Ao fazer tal oposição, percebemos a construção da imagem do outro 

tendo como base a sua. Na narrativa, este processo acontece de forma reversa. Márai usa a 

voz do narrador brasileiro O’Conel. para se tornar um insider, que em suas divagações toma 

como referência o outsider, como acabamos de constatar, o próprio Márai, escritor húngaro.  

Na ocasião da captura dos três canudenses que causam uma reviravolta na narrativa, 

há uma especial descrição dos dois tipos de brasileiro: o caboclo e o negro. Ambos são 

descritos de uma maneira completamente estereotipada, como já dito anteriormente. Merece 

destaque a descrição do negro: “Era um remanescente da comunidade de Palmares – 

república negra, país dentro do país, constituída havia duzentos anos por escravos. (...) Li 

que Palmares teve trinta mil ou mais desses fugitivos” (MÁRAI, pp. 81-82). Vê-se uma 

aproximação nesta imagem de dois momentos históricos que estão bem afastados numa linha 

cronológica: o Quilombo dos Palmares, situado no atual estado de Alagoas, que teve seu fim 

no ano de 1694, sob a liderança do bandeirante Domingos Jorge Velho e a Guerra de Canudos 

que se findou em outubro de 1897. O narrador ao descrever o negro como ex-quilombola situa 

Palmares como originária utopia de Canudos.  

Com estes trechos escolhidos é possível demonstrar os processos imagológicos 

subjacentes à obra. Cada um destes trechos veicula uma imagem (de)formada do Brasil pelo 

húngaro Sándor Márai através do narrador e da mulher estrangeira. Deixemos claro que o 

termo “deformado” não tem sentido pejorativo. Ele apenas vem a instituir o estatuto da ficção, 

que consiste na torção, na plasmação de imagens e da realidade, com o objetivo de apresentar 

algo novo (ou não), a que não teríamos acesso tendo como base a realidade pragmática.  

 

2.3- Elementos metaforológicos – dores e odores 

A narrativa é pontuada por odores em geral pestilentes, que tem como função trazer à 

tona a realidade da barbárie do episódio de Canudos. Os acontecimentos-chave são marcados 

pelas lufadas de vento que trazem o odor fétido, sulfuroso, do campo de extermínio, Canudos. 

O cenário era completamente aterrador, do lado de fora da latada, ambiente oficial, jaziam 

milhares de corpos, já em estado de putrefação. 

Já no início da narrativa nos é exposto o painel odorífero que serve de sustentação e 

contextualização aos fatos que serão narrados: "O ar tinha o cheiro fétido." (MÁRAI, p.12). 

O sertão ficcional possui um odor mefítico, que remete à morte absoluta, aos campos 

infernais. Não apenas o sertão, mas também a cidade de Canudos é descrita através de odores: 
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"(...) a cidade de lama fumegava como um monte de esterco e os gases pérfidos, os vapores 

da putrefação, sufocavam o sono por todos os lados." (MÁRAI, p.14). Configura-se na 

narrativa uma bem elaborada paisagem olfativa  que denota justamente a ação "humana" para 

a realização de tal cenário. Mas esta paisagem também se tornou matriz da ação humana: "(...) 

a opressão alucinante, enfurecedora do clima tropical, o cheiro dos gases sulfurosos 

naturais, o ambiente aquecido por perigos traiçoeiros: tudo transformava, tudo asselvajava 

nossos homens."(MÁRAI, p.18). Na ocasião da coletiva de imprensa, quando é levado o 

caldeirão cujo conteúdo era desconhecido pela maioria dos oficiais presentes, há uma quebra 

do quadro odorífero dominante neste contexto infernal: "Do caldeirão (...) emanava o aroma 

estonteante, nauseabundo, adocicado, de teimosa a aguardente do lugar. Ante o cheiro, todos 

começaram a farejar sedentos." (MÁRAI, p.22). Por um momento é experimentada uma nova 

atmosfera num local onde os odores mefíticos eram dominantes. Porém esta quebra na 

constituição da paisagem odorífera mefítica é um jogo de ilusão. A maioria dos presentes ali 

não tinha ciência de que aquele odor, à primeira impressão adocicado, também era o cheiro da 

morte. Não sabiam que naquele caldeirão estava embebida em aguardente a cabeça de 

Antônio Conselheiro.  

A coletiva de imprensa segue cumprindo seu roteiro sugerido pelo protocolo oficial. O 

marechal Bittencourt seguro de seu discurso, os jornalistas apáticos em seu trabalho e os 

oficiais satisfeitos. Porém a natureza vem a quebrar a atmosfera de falsidade e cinismo da 

coletiva, trazendo a realidade através do cheiro da morte vindo de Canudos: "O vento da noite 

movimentou-se e da caatinga varreu na direção do Rancho os vapores densos, adocicados, 

da putrefação. Pela janela aberta a lufada nauseante inundou a latada." (MÁRAI, p.48). 

Esta lufada de vento é um marcador da realidade, que invade o ambiente forjado da latada. Os 

cheiros da putrefação vem a desnudar a verdadeira realidade, a não-oficial. Esta irrupção de 

vento marca uma quebra no clima da coletiva, que começa a desandar, saindo do controle da 

oficialidade. A realidade trazida pelo vento traz tensão, torce a coletiva, tece a ficção. A 

lufada de vento que traz o odor da morte, por que não, da verdade, é ponto de partida para os 

conflitos que servirão de base para a narrativa. Os períodos subsequentes revelam: “O 

marechal sentia o ambiente tenso e olhava à volta desconcertado. Acontecera algo com que 

não contava.” (MÁRAI, p.48).  

A narrativa de Veredicto em Canudos constrói uma paisagem odorífera que funciona 

como um instrumento de rememoração da barbárie ocorrida no sertão nordestino, para que 
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esta realidade não se torne esquecida no tecido ficcional, estando sempre latente, sem macular 

a estética e a beleza do fantasioso.  

 

Começamos pelos odores, terminamos com as dores. 

A metáfora de Canudos como um câncer aparece efetivamente no diálogo entre o 

marechal e a mulher estrangeira (MÁRAI, p.102). Em um de seus flashbacks a mulher 

estrangeira revela como era sua vida na Europa, numa longa narração (MÁRAI, pp.129-132). 

Ela vivia um casamento monótono com um médico, cuja motivação pelos doentes já havia se 

arrefecido, assim como seu relacionamento conjugal. O marido direcionara sua atenção para a 

pesquisa, a fim de descobrir o peculiar modo de funcionamento do câncer, como surgia, como 

se multiplicava sem qualquer ordem aparente e lógica. O médico se sentiu mobilizado a 

abandonar tudo o que possuía (status, profissão, família) para ir até o sertão nordestino, 

objetivando descobrir a razão do surgimento do câncer. Esta transposição de campo de 

manifestação do câncer o coloca num nível metafórico, não sendo apenas uma patologia 

encerrada nos organismos dos seres vivos. A mensagem de Conselheiro enviada para o 

marechal por intermédio da mulher fortalece a metáfora do câncer: “Mandou dizer que está 

vivo. Não há nada que você possa fazer. É inútil ter canhões. Amanhã haverá dez Canudos no 

Brasil. E depois de amanhã, cem.” (MÁRAI, p.85). A metáfora do câncer é extensa e pode 

também ser observada em diversos outros aspectos da vida social. Diversos outros elementos 

que são fundamentais para a existência da patologia são metaforicamente identificados no 

corpo social, cuja imagem consagrada é o Estado.  A analogia entre corpo humano e cidade 

vem dos gregos, e conquistou sua dimensão mais absoluta com Platão, na República.  Ainda 

hoje, as principais vias de circulação urbana são artérias; o centro é o “coração” da cidade etc. 

Por esse motivo, se afirma que o câncer também existe na vida das sociedades, a sociedade é a 

figura do corpo, em que cada órgão, cada célula, tem sua função já pré-estabelecida desde seu 

nascimento. 

O grande medo da república brasileira era o de que o caráter insurgente da experiência 

de Canudos se alastrasse para outros pontos do território. Tendo em vista esse perigo 

iminente, o governo não poupou esforços para eliminar de uma vez por todas o perigo do 

câncer, da ordem não-regulamentada, do que não se consegue (ainda) explicar e 

conceptualizar. 
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3. Conclusão 

À luz da geografia cultural, é possível empreender uma leitura da paisagem não apenas 

como recorte de um espaço geográfico, conforme a definição lexical do vocábulo: extensão de 

território que o olhar alcança num lance
7
, mas como texto que deve ser interpretado e 

analisado para que se possam trazer à tona elementos que, à primeira vista, estavam ocultos, 

seja pela mirada viciada de quem vive esta paisagem ou pela leitura rápida e desarmada de 

quem está de fora. Além desta noção, a geografia cultural concebe a paisagem como uma 

interface entre o homem e a natureza, sendo diferente da abordagem do pintor, que concebe 

uma paisagem estética, concedida por apenas um ponto de vista. O trabalho de análise pelo 

geógrafo pinta uma paisagem dinâmica, concedida por diversos pontos de vistas e leituras.  

Percebemos a grande importância do intercâmbio de noções da geografia cultural com 

a área da teoria literária, auxiliando-nos na análise de narrativas ficcionais, sendo mais 

precisamente as narrativas de espaço as mais instigantes para este tipo de análise. A leitura e 

análise do espaço de Canudos, tendo como base as perspectivas de Euclides da Cunha e 

Sándor Márai, nos revelaram quão frutuoso é o estudo das paisagens construídas pelo 

imaginário, em nosso caso, fornecidas pela literatura, tanto pela via da descrição científica 

como pela narrativa ficcional ou a mescla de ambos. Canudos foi marca e matriz
8
 da ação 

humana no sertão nordestino no final do século XIX. É marca e matriz também da ação 

modeladora de ficcionalidade, resultando em autênticos produtos do imaginário.  

A paisagem do sertão concebida por Sándor Márai possibilitou o surgimento de 

questões que não se faziam presentes na paisagem euclidiana, justamente por ela representar 

uma abordagem cientificista do sertão e do confronto político em Canudos. A ficção trouxe à 

tona o que estava à margem da perspectiva cientificista de Euclides da Cunha. A análise da 

narrativa de Márai traz à luz caminhos alternativos para a discussão e reflexão do espaço de 

Canudos e o confronto ali ocorrido. Estes caminhos nos conduziram a alguns campos como o 

da filosofia utópica e o da imagologia. Destacamos a importância da imagologia por abrir 

novas possibilidades para a análise em teoria literária e como uma importante ferramenta para 

o estudo do imaginário da imagem de um país através da ficção de um outro, 
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Resumen 
En el presente texto se pretende discutir, a partir de una experiencia de encuentro y convivencia 
con distintos grupos étnicos del Brasil, la existencia de filosofía en el pensamiento de pueblos 
originarios de América. Se argumentará a favor de la tesis citada y se ilustrarán algunas de las 
características de estas filosofías, comparándolas y contraponiéndolas, desde la perspectiva de la 
filosofía intercultural, con algunos principios o presupuestos de la racionalidad occidental.    
Palabras clave: filosofías – interculturalidad – pueblos originarios – etnocentrismo – colonia-
lismo 
 
Summary 
The present text intends to discover the existence of philosophy in the thinking of Native 
American people, on the basis of the experience of encounter and cohabitation with different 
ethnic groups of Brazil. Arguments are proposed in favor of the presented thesis and some of 
the characteristics of these philosophies will be illustrated, comparing and contrasting them, 
from an intercultural philosophical perspective, with some principles or assumptions of the 
western rationality. 
Key words: philosophies – interculturalism – native people – ethnocentricity - colonialism 

I. INTRODUCCIÓN 

El artículo contiene una reflexión filosófica que parte de una experiencia de 
contacto con culturas indígenas originarias de nuestra América. Durante la 
tercer semana de julio de este año se realizó el X Encontro de Culturas Tradiciona-
les da Chapada dos Veadeiros, dentro de ese marco aconteció la VI Aldeia Multi-
étnica, un encuentros de culturas originarias que habitan en el territorio brasile-
ro.  

La Aldeia Multiétnica fue realizada en las inmediaciones de la Vila de Sao 
Jorge, en el estado de Goias, a unos 300 km de la ciudad de Brasilia. Participa-
ron nueve etnias provenientes de distintas regiones del Brasil: Dessana de 
Amazonas, Fulni-ô de Pernambuco, Guarani-Kaiowá de Mato Groso do Sul, 
Kaxinawá de Acre, Kayapó de Pará, Krahô de Tocantins, Kiriri de Bahía, Pareci de 
Mato Grosso y los Xingu-Yawalapiti del Alto Xingu en Mato Grosso.  

La experiencia de acampar, convivir, comer, dialogar y compartir diferentes 
formas de ser y pensar, fue impactante. La realidad de los pueblos participan-
tes es muy diversa, provienen de distintas zonas de Brasil por lo que la situa-
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ción de contacto con la cultura occidental es muy disímil. El pueblo guaraní 
por ejemplo, tiene una intensa (y traumática) experiencia y ha desarrollado una 
gran habilidad política en las relaciones con el estado brasilero. A la inversa, el 
pueblo Kayapó, que vive en una de las regiones más despobladas y aisladas de 
Sudamérica, tiene contacto con la cultura occidental desde hace poco más de 
medio siglo, hay integrantes de ese pueblo que nunca han visto a un ‘hombre 
blanco’.  

Esta convivencia dio la oportunidad de conocer, dialogar, participar de di-
ferentes formas de pensar, de sentir, de rezar, de festejar; en definitiva, distin-
tas formas de encarnar lo humano. Fue muy movilizante y originó la breve 
reflexión que se presenta a continuación.  

II. ¿FILOSOFÍAS? 

El título del artículo está entre signos de pregunta pues la existencia de 
pensamiento filosófico en las culturas indígenas originarias de América es, 
todavía, un interrogante sin respuesta.  

La concepción dominante en el mundo académico-universitario sostiene 
que no existe filosofía en sentido estricto fuera de la tradición europea-
occidental originada en la cultura grecolatina.1

Josef Estermann, un estudioso del pensamiento andino, sostiene que esta 
actitud tiene como origen el mismo preconcepto que llevó a los conquistado-
res españoles y portugueses a negar que los indígenas tuvieran alma, religión, 
leyes o cultura propia, justificado el proceso de invasión y conquista como un 
avance de la civilización frente a la barbarie.

 Lo producido por tradiciones 
culturales diferentes no recibe, estrictamente, el nombre de filosofía sino de: 
cosmovisión, sabiduría, etnofilosofía, pensamiento, pensamiento mítico, pen-
samiento mágico, etc. En consecuencia, algunas de estas tradiciones son estu-
diadas en las facultades de antropología y, muy difícilmente en las de filosofía.  

La respuesta a este interrogante no es una cuestión meramente teórica, o 
un simple problema de definición; negar la calidad filosófica de las tradiciones 
de pensamiento diferente proviene de un arraigado prejuicio etnocentrista.  

2

 
1  Cfr. David Sobrevilla, “Pensar en español desde América Latina (y España)”, ARBOR Cien-

cia, Pensamiento y Cultura, CLXXXIV 734 (nov-dic 2008): 1007-1014. 

  

2  Cfr. Josef Estermann, “Andean Philosophy as a Questioning Alterity: An Intercultural Criti-
cism of Western Androand Ethnocentrism”, en Worldviews and Cultures, Philosophical Reflections 
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La necesidad de evangelizar hizo que los conquistadores aceptasen que 
había alma en los indígenas; los estudios antropológicos y lingüísticos llevaron 
a reconocer que tienen lengua, religión y culturas propias. Sin embargo, aún 
no se reconoce el carácter filosófico de su pensamiento y, por lo tanto, el 
carácter racional del mismo. En definitiva, de acuerdo a la concepción domi-
nante, no existe racionalidad fuera de occidente. Las culturas indígenas son 
primitivas, están fundadas en una concepción mágica, no racional de la reali-
dad, son un interesante objeto de estudio pero carecen de valor en cuanto 
pensamiento vivo, su destino es ocupar un espacio en los museos y ser ‘civili-
zados’ por occidente.3

La aldea multiétnica realizada en las inmediaciones de la Vila de São Jorge 
significó un esfuerzo muy interesante a favor de ese reconocimiento. Se cons-
tituyó como un espacio de expresión para diferentes formas de ser, pensar, 
sentir e interpretar el mundo. En ella se escuchó al jefe de los Kayapó decir que 
no son bichos que viven en el mato, sino personas iguales a nosotros; o a 

  

El prejuicio colonial-etnocentrista es muy fuerte, opera en detrimento de 
las culturas tradicionales ya sean indígenas, afroamericanas o contra las tradi-
ciones de pensamiento mestizas de los pueblos latinoamericanos.  

La filosofía intercultural es una corriente de reflexión que intenta reposi-
cionar a la filosofía en torno a estas tradiciones de pensamiento y, al mismo 
tiempo, poner al pensamiento latinoamericano en un contexto de descoloniza-
ción. Desde esta perspectiva, creemos que es necesario reconocer el carácter 
filosófico del pensamiento indígena a fin de desarticular los procesos de acul-
turación, desintegración y exterminio de esos pueblos.  

 
from an Intercultural Perspective, Eds. Nicole Note, Raul Fornet-Betancout, Josef Estermann y 
Diederik Aerts (Netherlands: Ed. Springer, 2008), 129. 

3  Si bien las culturas y formas de vida de los pueblos originarios de América son ‘simultaneas’ 
a la cultura europea occidental parecen que no fueran ‘contemporáneas’. Esta aparente para-
doja expresa una ideología colonial. En este sentido “El poscolonialismo está haciendo una 
crítica radical al historicismo. (...) el historicismo parte de la idea que toda la realidad social 
está históricamente determinada y debe ser analizada en función del lugar que ocupa en un 
proceso de desarrollo histórico concebido como unívoco y unidireccional. Por ejemplo, en 
un período dominado por la agricultura mecanizada e industrializada, el pequeño campesino 
tradicional o de subsistencia debe ser considerado como algo anacrónico o atrasado. Las dos 
realidades sociales que ocurren simultáneamente no son necesariamente contemporáneas”. 
Boaventura De Sousa Santos, Conocer desde el Sur (Lima: Ed. Facultad de Ciencias Sociales 
UNMSM, 2006), 56. 
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Getulio de la etnia Krahô sostener que ellos tienen dos ojos, una nariz, una 
boca, dos piernas, dos manos, la bunda para atrás, el rostro para adelante, co-
mo nosotros, no son diferentes.  

III. ¿POR QUÉ FILOSOFÍA Y NO COSMOVISIÓN? 

From the words of Ginés de Sepúlveda until today, the argument hasn’t changed prin-
cipally, but only gradually. Step by step, the disrespectfully called “Indians” have ac-
quired human features, that is to say: they have been converted into “nonbarbarians”, 
as is shown by the imposition of the Spanish or Portuguese language, by written lan-
guage, by education, by decent clothing, by the European way of eatingand drinking, by 
the logical rationality and even by citizenship. But certain “defects” always remain 
which allow to perceive and appreciate the others as “others”. One of these “defects” – 
to which corresponds on the other hand an “ideal” or “excellence” – that remains as ul-
timate refuge of the supposed superiority of Western civilization, is the absence of a 
philosophy (in a Western sense).4

Según esta cita, señalar la ausencia de filosofía en culturas no occidentales 
es una forma de mostrar la inferioridad de las mismas, así como la de los indi-
viduos que pertenecen a ella. A contrario sensu, para los que no creemos en la 
superioridad de una cultura sobre otra, existe una razón ético-política que nos 
impulsa a reconocer su existencia.

 

5

A semejanza de Kant, quien distinguía entre filosofía en sentido cósmico y filosofía en sentido 
estricto, es aconsejable diferenciar entre filosofía en sentido amplio y en sentido histórico. En 
sentido amplio la filosofía como preocupación por las grandes preguntas que la huma-
nidad se ha formulado (I. Kant) ha existido prácticamente en todas las culturas. En 
cambio, en sentido histórico nació recién en Grecia cuando perdieron su vigencia las 
ideas religiosas olímpicas y se produjo una gran crisis política. Este proceso coincidió 

  

Pero también podemos fundar esta posición con argumentos filosóficos. A 
continuación lo haré breve y esquemáticamente, pues el desarrollo de la discu-
sión en toda su extensión requeriría, al menos, un artículo completo. 

La pregunta clave tiene que ver con lo que entendemos por filosofía. Po-
demos afirmar que la concepción dominante piensa que: 

 
4  Estermann, “Andean Philosophy as a Questioning Alterity: An Intercultural Criticism of 

Western Androand Ethnocentrism”, 129.  
5  Esto no implica afirmar necesariamente la estricta equivalencia entre culturas, o asumir una 

postura posmoderna que sostenga la inconmensurabilidad y el solipsismo cultural. Se pueden 
emitir juicios de valor sobre las diferentes culturas, pero debemos evitar que estos juicios 
estén fundados en valores a priori supuestamente universales, que esconden tras de sí una 
pertenecía cultural y una valoración monocultural.  
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con el tránsito de una cultura oral a otra escrita, lo que permitió pasar de un mundo 
concreto de eventos singulares y entremezclados al mundo del concepto donde prima 
lo racional y lo claramente diferenciado.6

La definición (esencial) de la ‘filosofía’ en sentido estricto que enfatiza justamente los 
rasgos que la filosofía surgida en occidente, de facto, tiene: racionalidad lógica; metodo-
logía sistemática; actitud antimitológica; cientificidad; graficidad; individualidad del suje-
to (filósofos y filósofas históricamente identificables). Como por arte de magia, esta de-
finición a priori concuerda con el tipo de pensamiento que surgió en Grecia hacia el si-
glo VI a.C. con los presocráticos, con Sócrates, Platón, Aristóteles y las escuelas post-
aristotélicas. Con lo que quedaría ‘demostrado’ que la ‘filosofía’ en sentido estricto fuera 
un privilegio exclusivo de occidente (quod erat demonstrandum).

  

Es decir, por una parte, podemos hablar de un sentido amplio que involu-
craría todo esfuerzo humano para entender el mundo, a través de las grandes 
preguntas que la humanidad se ha formulado; y esto le compete a todos los 
pueblos y épocas. Y por otro lado nos encontramos con: 

7

la ‘filosofía griega’ no cumple ni con lo mas mínimo los criterios mencionados para ser 
una ‘filosofía estricta’: sigue siendo un pensamiento mitomorfo (¿cuantos mitos usa 
Platón en sus Diálogos?); no siempre esta grabada en escritura (gran parte de los pre-
socráticos y el propio Sócrates); contiene un alto grado de ‘sabiduría práctica’; está im-
pregnada por la religiosidad popular griega, no se trata de filósofos ‘profesionales’ y 
‘académicos’. Y pasando a la época medieval, la filosofía tampoco se nos revela en sen-
tido estricto. ¿Cómo la filosofía (en sentido estricto) puede ser una consolatio (Anicio Se-
verino Boecio), un amor (San Agustín) una ancilla (Santo Tomas de Aquino) hasta la vera 
religio (Juan Escoto de Erígena)?

 

Esterman nos dice que la distinción entre sentido amplio y estricto hace 
coincidir el sentido estricto con las cualidades de verdad, autenticidad y pure-
za, de tal forma que es imposible que exista filosofía en sentido estricto (sino 
cosmovisión, pensamiento mítico, etnofilosofía, etc.) en América, África o 
Asia, hasta el momento en que desembarcó en ellas la filosofía occidental. 
Pero esta definición tampoco es adecuada para abarcar la diversidad presente 
en la historia de la filosofía occidental: 

8

La concepción estricta de filosofía parece haber nacido en la época posrre-
nacentista. Se trata de una concepción reduccionista y excluyente no sólo de 

  

 
6  Sobrevilla, “Pensar en español desde América Latina (y España)”, 1007-1014. 
7  Josef Esterman, Filosofía Andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo (La Paz, Bolivia: Insti-

tuto Superior Ecuménico Andino de Teología, 2006), 22. 
8  Ibíd., 23. 
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tradiciones de pensamientos no-occidentales, sino de la propia tradición que le 
ha dado origen. Esta concepción en sus ‘batallas de repliegue’, en su esfuerzo 
por deslindar lo que no es ‘estrictamente filosofía’ (comenzando por la teolog-
ía y la religión, siguiendo por las ciencias naturales perdiendo el campo de la 
cosmología, continuando por las humanísticas, por la lógica que parece ser 
parte de la matemática, por el ‘adelgazamiento de la metafísica’, incluso por la 
neurología, genética y cibernética que parecen estar remplazando lentamente a 
la gnoseología) está a punto de perder su razón de ser, con excepción de estu-
diar como ciencia ‘rumiante’ su propia historia.  

Desde la perspectiva intercultural, lo que la palabra griega nombra como fi-
losofía no es patrimonio de una cultura, ‘filosofía’ es un nombre particular que 
recibe una profunda experiencia humana común a todas las culturas y épocas. 
Lo que los griegos nombraron con el término filosofía no recibe el mismo 
nombre en todos los idiomas, no siempre es una practica idéntica a la helénica, 
no es necesariamente conceptual, ni necesariamente escrita, ni practicada 
siempre por filósofos profesionales.  

Metodológica y hermenéuticamente, la filosofía tal como la concebimos en 
occidente siempre llega tarde y presupone una pre-concepción (Gadamer 
habla de prejuicios) y una pre-hermenéutica existentes que anteceden a cual-
quier intento de conceptualización.9

Recién en un segundo momento aparece la interpretación conceptual y sis-
temática de esta experiencia vital. De acuerdo a la concepción occidental, aquí 
aparece la reflexión filosófica en sentido propio. Aristóteles señalaba la admi-
ración como origen de la reflexión filosófica, los existencialistas hablaban de 
las situaciones límites, que no son sino ciertas experiencias. La filosofía se 

 Esto es así por que la experiencia viven-
cial de la realidad implica cierta interpretación del mundo. La experiencia no es 
neutral, sino que obedece a ciertos intereses pragmáticos del intérprete que 
experimenta su entorno mediante una codificación cultural que obedece a 
necesidades físicas y sociales, introduciendo valoración a un mundo idealmen-
te no axiomático.  

 
9  H. G. Gadamer, Verdad y método. Principios de una hermenéutica filosófica (Salamanca: Sígueme, 

1991). La postura de Gadamer tiene cono finalidad mostrar que el suelo del que se nutre to-
da experiencia posee un logos y una verdad específicos, que están en la base de toda raciona-
lidad y que no pueden ser caracterizados de acuerdo con los criterios de verdad y de raciona-
lidad de la ciencia. A esta experiencia de la verdad, Gadamer la llama experiencia hermenéu-
tica. 
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corresponde a esta necesidad de segundo orden de conceptualizar lo vivido 
dentro de un ordenamiento pre-conceptual y pre-reflexivo. Es una segunda 
palabra dicha en base de la interpretación primordial de la experiencia viven-
cial: es interpretación de la interpretación.  

A partir de esta concepción hermenéutica podemos justificar que filosofía, 
en el sentido de ordenamiento e interpretación vivencial de la realidad es pa-
trimonio común de todas las culturas y de todos los pueblos. En el ‘estar’ de 
una manera determinada en este mundo subyace una interpretación del mis-
mo. Y sólo a partir de esta experiencia surge la segunda palabra conceptual y 
racional: lo que llamamos en occidente filosofía en sentido propio. Con esta 
metodología Esterman elabora su trabajo sobre filosofía andina, una cultura 
que no posee fuentes escritas pero sí una profunda experiencia de su geograf-
ía, de la historia, de su espacio y de su tiempo y, por lo tanto, hay una filosofía 
propia que subyace en esta forma de ‘estar’ e interpretar el mundo.  

Esta metodología es valiosa pues permite elaborar filosofías contextuales y 
mostrar que la filosofía de occidente es un intento (formidable) de explicita-
ción conceptual de la experiencia histórica de lo que llamamos Europa.  

Sin embargo, sigue buscando filosofía a partir de un modelo monocultural, 
en el sentido de que esperamos que esta ‘segunda palabra’ sea una explicita-
ción conceptual y racional de la interpretación vivencial primigenia. Pero tam-
bién hay  

un pensamiento no-discursivo ni ilativo, una conciencia imaginal, icónica, una intuición 
no reflexiva, etc. Y la experiencia nos muestra que muchas culturas han cultivado estas 
clases de conciencia que no están incluidas en la racionalidad sin caer por eso en la irra-
cionalidad.10

En síntesis, si entendemos a la filosofía como una profunda experiencia 
humana que tiene que ver con un modo, culturalmente codificado, de estar en 

  

Es decir, el nivel de la segunda palabra luego de la experiencia no será ne-
cesariamente el de la conceptualización y la racionalización. Hay también pen-
samiento no discursivo, simbólico, imaginal que, en otra cultura puede estar 
cumpliendo una función equivalente a la que el pensamiento conceptual cum-
ple en la nuestra. Esta función puede traducirse también como filosófica.  

 
10  Raimon Panikkar, “Religión, filosofía y cultura”. Polylog. Foro para filosofía intercultural 1, nº 3 

(2000); disponible en http://them.polylog.org/1/fpr-es.htm; Internet (consultada el 15 de 
septiembre de 2010). 
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el mundo, de experimentarlo y vivenciarlo, de interpretarlo, de orientarse en 
él, podemos concluir que efectivamente existe fuera de los límites culturales de 
occidente. Claro que también es filosofía la ‘segunda palabra’ que explicita esta 
forma de concebir la realidad. Esta explicitación puede ser racional y metódi-
ca, entonces estaremos dentro de lo que la tradición dominante en occidente 
define como filosofía en su sentido más propio. Pero también puede no serlo, 
sin caer por ello en la irracionalidad, en la inautenticidad, en la falsedad, sin 
caer por ello fuera de su sentido más profundo.  

Esta forma de entender la filosofía implica un movimiento contrario al li-
brado por la filosofía occidental en sus diversas batallas de repliegue para 
mantener su pureza. Implica un movimiento de despliegue, de expansión, de 
diálogo, de creación y re-creación de la misma.  

IV. CONTRAPOSICIONES 

De acuerdo a lo argumentado, reconocer el carácter filosófico del pensa-
miento de los pueblos indígenas no implica sostener que se trata de una répli-
ca más o menos similar de la filosofía occidental. Eso sería tan absurdo como 
afirmar que un pueblo tiene religión sólo si sus ritos y creencias son una répli-
ca de la ritualidad cristiana. Así como hay religiones (muy) diferentes, hay 
filosofías diversas.  

El pensamiento de los pueblos originarios de América es diverso en sí 
mismo, y difiere en muchos puntos del occidental. Sin embargo, también exis-
ten coincidencias y continuidades que nos permiten compararlos, traducirlos, 
hacerlos comprensibles para unos y otros pues, en definitiva, ambos son ex-
presiones de seres de los que podemos predicar humanidad.  

La aldea permitió registrar algunas comparaciones y expresarlas en diferen-
cias filosóficas. A continuación, se enumeran y explicitan algunas de las con-
traposiciones citadas: 1) principio de complementariedad frente al principio de 
oposición; 2) distinción sujeto/objeto; 3) conocimiento por representación 
frente al conocimiento por experiencia vivencial. 

1) Principio de complementariedad frente al principio de oposición: la filo-
sofía occidental está construida en base de ciertas oposiciones: ver-
dad/falsedad, ser/no ser, sujeto/objeto, bien/mal, sagrado/profano. Estos 
opuestos no son conciliables, algo no puede ser verdadero y falso simultánea-
mente, o es una cosa o la otra. El correlato o sustrato lógico de estas oposi-
ciones son: el principio de no contradicción (A es verdadero o A es falso no 
puede ser verdadero y falso simultáneamente), el principio de tercero excluido 
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(algo es A o no es A, no existe una tercera posibilidad), y el principio de iden-
tidad (A es idéntico a A y no idéntico a B).11 Nuestra racionalidad, nuestra 
lógica, (nuestro logos) se sostiene en ellas. La ciencia, hija predilecta de la razón, 
es un complejo y detallado sistema de clasificación, sus categorías son estric-
tas, unívocas, no toleran la ambigüedad, la vaguedad o la indefinición12

Comprenden el mundo que los rodea y se organizan comunitariamente a 
partir de esas categorías, opuestas pero no irreconciliables, distintas pero no 
absolutas. Hay momentos y situaciones de transición, de contacto, de indefini-
ción, de terceros términos. Estos principios toleran, cuando es necesario, la 
ambigüedad y la indefinición en que se desenvuelve la vida. Los partidarios del 
verano se complementan con los del invierno, las diferencias no generan una 
división absoluta ni producen conflictos; al contrario, la distinción es una for-
ma de integración, cada principio complementa (completa) al otro: requiere 

 (en 
definitiva no toleran la forma en que se desarrolla la vida).  

El pueblo Krahô, sin embargo, piensa a partir del principio de complemen-
tariedad de los opuestos y no de oposición. Este principio impregna y sostiene 
su cosmovisión (y su “ciencia”): la tribu está dividida en dos grupos o parti-
dos, uno de la época de lluvia o verano y el otro de la época seca o invierno, 
hay dos caciques (uno del partido del invierno y otro del verano) que se alter-
nan en el gobierno. En cada época las actividades, la comida, los trabajos y los 
repartos de tareas son diferentes, están regidos y liderados por el partido co-
rrespondiente. Pero además “el invierno” se corresponde con otra serie de 
propiedades: lo seco, lo oscuro, lo frió, lo horizontal (por eso observamos que 
las pinturas corporales de sus partidarios son horizontales, a diferencia de los 
del partido opuesto que son verticales). El verano se corresponde con lo 
húmedo, lo claro o luminoso, lo cálido, lo vertical. Esas categorías sirven tam-
bién para interpretar la realidad, todo, en la cosmovisión Krahô, es pensado a 
partir de ellas.  

 
11  Para la lógica exclusiva de Occidente, una proposición no puede ser verdadera y falsa a la ves 

y en el mismo sentido; se trata entonces de una contradicción formal (-P(q & -p)) y no mate-
rial (incompatibilidad de contenido). Este principio también tiene un corolario metafísico: un 
ente no puede existir y no existir a la vez, ni ser otro ente al mismo tiempo. El principio de 
no-contradicción occidental tiene dos derivados: el principio de identidad (principium identita-
tis), y el principio del tercer excluido (principium tertii non datur). (...) Estos tres principios son 
la base de la racionalidad de exclusión occidental, o la racionalidad bivalorativa (sólo dos va-
lores lógicos). Estermann, Filosofía Andina. Sabiduría Indígena para un mundo nuevo, 140. 

12  Véase: René Descartes, Discurso sobre el método (Buenos Aires: Ed. Espasa-Calpe, 1937). En 
este discurso, fundacional para la modernidad científica y filosófica, encontramos expresado 
de manera magistral el espíritu analítico de la moderna racionalidad europea occidental. 
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del otro para ser pleno. Los dos partidos se integran en la totalidad de la aldea, 
como el invierno y el verano se integran en la totalidad del ciclo anual de llu-
vias y sequías.  

Estos principios del pensar no son asimilables al pensar dialéctico, en pri-
mer lugar por que no hay una instancia superadora, la integración del invierno 
y el verano en un ciclo no es una instancia superior que da lugar a una nueva 
posición-oposición y despliegue, sino que la misma secuencia se vuelve a repe-
tir cíclicamente. El todo no es superior a las partes, no hay despliegue de la 
realidad, la complementariedad de los opuestos no implica su superación 
dialéctica. El tiempo (y la realidad en su despliegue temporal) no avanza ni 
progresa (ni linealmente o ni en zig-zag dialéctico) sino que se repite cíclica-
mente. Los Krahô habitan pacíficamente en este tiempo cíclico, circular y 
recurrente de lluvias y sequías.  

Desde la racionalidad occidental y su afán de clasificación y control de la 
naturaleza, el pensamiento y la ciencia de los Krahô puede parecer una mani-
festación mágica o mítica. Desde la perspectiva intercultural la visualizamos 
como una forma de interpretar el mundo que parte de principios diferentes a 
los nuestros y que da como resultado una visión distinta de lo que nos rodea. 
Esta interpretación genera una sabiduría particular que se acopla asombrosa-
mente bien al contexto natural, climático, geográfico y social del pueblo 
Krahô.  

2) Distinción sujeto/objeto: esta distinción es fundante para cualquier dis-
ciplina que pretenda recibir el adjetivo de filosófica o científica, en el sentido 
moderno del término. Para conocer (los sujetos) debemos comenzar definien-
do y delimitando el objeto de estudio. La relación de conocimiento tiene dos 
polos: el sujeto pensante, racional, activo, dominante que opera sobre un obje-
to material, pasivo, no pensante, dominado.13

Esta distinción básica no es universalmente válida. Raimundo, Paje de la 
etnia Dessana relató cómo obtuvo su conocimiento a partir de su relación con 
la naturaleza: él puede comunicarse con árboles y animales. Su sabiduría parte 
de una concepción de la naturaleza diferente, no es un mero objeto material a 
ser conocido y dominado por un agente externo. Es algo vivo, una totalidad 
viviente de la que él forma parte, de la que no se diferencia de forma absoluta. 
No se coloca fuera de lo conocido sino que está sumergido en ello. En esa 

 

 
13  Véase: Descartes, Discurso sobre el método, 37-38. Esta dualidad central en el pensamiento 

moderno, la encontramos expresada magistralmente en el tercer paso del método cartesiano. 
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comunión encuentra canales de comunicación, especialmente rituales, que lo 
conectan y le trasmiten saberes sobre todo lo que lo rodea.  

La ausencia de las categorías sujeto/objeto nos introduce al punto siguien-
te íntimamente relacionado con ella.  

3) Conocimiento por representación frente al conocimiento por experien-
cia vivencial: la filosofía occidental tiene un componente predominantemente 
cognitivo, busca descubrir la verdad mediante un proceso de conocimiento o 
cognición.14

Los ritos, los festejos y las celebraciones son importantes para proporcio-
nar la experiencia vivencial que genera conocimiento. En ellos la realidad 
misma (no mediada por la palabra o la idea) se presenta de manera más inten-
sa y es experimentada de forma más densa. El Paje de la etnia Dessana explicó 
que la Ayahuasca no se toma para quedar simplemente borracho, sino que es 
un vehículo que le permite al iniciado comunicarse de manera más intensa con 

 La realidad no esta inmediatamente presente sino re-presentada 
por ideas o conceptos, que se expresan predominantemente en forma escrita. 
Esta representación ideal o conceptual es verdadera si se corresponde con la 
realidad representada. Si hay correspondencia hay conocimiento verdadero.  

La mayoría de las culturas indígenas americanas son ágrafas, no desarrolla-
ron escritura, por lo que no participan de la idea de conocimiento mediado 
por una representación conceptual generalmente escrita. El problema de la 
cognición, del método válido para obtener una representación correcta de la 
realidad es absolutamente secundario.  

El conocimiento de la realidad se da a partir de la experiencia vivencial de 
la misma y no a través de la representación de ella. En la Aldea, integrantes de 
varias etnias expresaron reiteradamente que ellos no necesitan papel para ano-
tar lo que perciben, que el papel de ellos está en su interior, en otras palabras: 
lo verdadero no puede estar presente en un papel más que en la realidad mis-
ma que experimentamos. 

 
14  La filosofía occidental (como también la índica) posee un componente predominantemente 

cognoscitivo. El afán del quehacer filosófico es descubrir la verdad (a-letheia) de la realidad 
mediante un proceso de cognición. Esta realidad (sea como sea) no esta inmediatamente 
‘presente’, sino tiene que ser ‘re-presentada’ mediante un esfuerzo cognoscitivo. La forma 
predilecta de representación cognoscitiva en Occidente es el ‘concepto’ que remplaza en el 
caso ideal a la realidad, hasta el extremo de convertirse en la misma (idealismo). Estermann, 
Filosofía Andina. Sabiduría Indígena para un mundo nuevo, 104. 
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la naturaleza. Lo lleva a una experiencia espiritual profunda que le permite 
percibir la realidad de una manera condensada. Le proporciona un conoci-
miento vivencial que no se puede expresar mediante palabras o conceptos, que 
no puede trasladarse a un papel sin quedar desnaturalizado.  

Para estos pueblos no hay nada que suplante el conocimiento que brinda la 
experiencia de comunión y comunicación con la naturaleza.  

Estos son algunos ejemplos de modos diferentes de pensar, de sentir, de 
experimentar el mundo que fueron expresados en esos días de encuentro. 
Estos modos también parten de principios que merecen recibir el adjetivo de 
filosóficos pues no tienen menor dignidad que los principios o presupuestos 
con los que pensamos los que estamos sumergidos en el paradigma occidental. 
Generan sistemas de interpretación diferentes, con una lógica o una racionali-
dad interior diferenciada, en ellos residen profundas concepciones filosóficas 
que expresan distintas maneras (todas esencialmente humanas) de ser y estar 
en el mundo.  

La voluntad de comprensión, traducción y de diálogo filosófico entre estas 
concepciones es la llama que alimenta el proyecto filosófico intercultural.  

V. PERSPECTIVA FILOSÓFICA INTERCULTURAL 

En este punto es relevante explicitar más claramente el significado de lo 
que llamamos perspectiva filosófica intercultural. 

La filosofía intercultural es un movimiento que tiende a reposicionar la fi-
losofía frente a (y dentro de) las tradiciones culturales y de pensamiento que 
históricamente han quedado fuera o en los márgenes de lo definido como 
filosófico. 

Una de sus principales fuentes es Panikkar, autor de nacionalidad española, 
hijo de madre catalana y de padre hindú que ha experimentado una doble 
pertenencia cultural, religiosa y filosófica. Este autor llama a hacer un esfuerzo 
por superar tres principios o mitos monoculturales del pensar:15

1) El principio de pensar analítico o pensar por partes: la manía y genio de 
occidente es la clasificación, el método de pensar analítico, que procede a 

 

 
15  Cfr. Raimon Panikkar, “Tres grandes interpelaciones de la interculturalidad”, en Intercultu-

ralidad Género y Educación, Documentation des V. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Phi-
losophie (Londres: IKO, 2004).  
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identificar y diferenciar todo lo real. La ciencia es un gigantesco, genial y preci-
so sistema de clasificación que no tolera la equivocidad, la ambigüedad, la 
multivocidad. La realidad se escapa al pensar analítico pues no es la mera suma 
de las partes que el análisis ha conseguido identificar.  

2) El principio de pensar conceptual o pensar racional: el concepto, gran 
instrumento de la razón. Lo concebido por la razón que opera reduciendo la 
pluralidad a la unidad. Sólo esta última es inteligible a la razón: extrae de la 
pluralidad de hombres, el concepto uno y único de hombre e identifica su 
esencia. Pero en tanto ser humano individual, además de una esencia, tengo 
una existencia real y concreta que queda fuera del concepto. La diferencia 
cultural, por ejemplo, la diferencia de género, de color, de lengua, para mi 
individualidad no son tan “accidentales” como pretende el concepto que iden-
tifica mi esencia.  

Hay, por otra parte, está el conocimiento no conceptual, por participación, 
por experiencia, por la intuición total de una vivencia. El autor también habla 
del conocimiento simbólico, para el que hace falta participar del símbolo, la 
percepción de la armonía entre el símbolo y lo simbolizado es una experiencia 
no conceptualizable.  

3) El principio de pensar escrito o la ontologización del derecho: en este 
punto señala la preeminencia de lo escrito sobre lo oral en la cultura occidental 
sobre todo en ámbitos académicos. Esto no es un hecho menor pues lleva a 
una forma de pensar rectilínea y no esférica, analítica y no intuitiva, se pierde 
la palabra viva, crepitante, se esteriliza el lenguaje de los sentidos.  

Estos principios (junto con los de no contradicción, identidad, tercero ex-
cluido, las categorías de sujeto/objeto, o la idea de verdad como representa-
ción conceptual generalmente escrita, que contrapusimos con el pensamiento 
de algunos pueblos originarios), están en la base de nuestra racionalidad, se 
encuentran implícitos en nuestros discursos científicos o filosóficos. Su carác-
ter cultural, contextual, particular (es decir pertenecientes a una cultura deter-
minada, producto de complejos procesos sociales e históricos), es invisible 
para los que habitamos el mito cultural de la razón. Para visualizarlos necesi-
tamos hacer el difícil esfuerzo de corrernos de nuestros lugares de comodidad 
e intentar transitar otro horizonte cultural. Sin embargo, en ello los latinoame-
ricanos tal vez tengamos alguna ventaja pues vivimos en sociedades donde 
(acallada, censurada, marginada) emerge continuamente la diferencia cultural.  

La propuesta no consiste en abandonar los principios del pensar occiden-
tal, algunos incluso compartidos con otras culturas, pues en definitiva son 
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principios del pensar humano. Sino entender que no son únicos ni tienen, 
necesariamente, superioridad sobre otros como el pensar circular, esférico, 
oral, o el pensar simbólico. En definitiva entender que hay otras racionalidades 
posibles.  

Otro autor al que es importante referirse es a Raul Fornet Betancurt. Este 
pensador de origen cubano sostiene, en la misma línea que el anterior, que el 
pensamiento filosófico debe dejarse transformar abriéndose hacia formas de 
pensamiento que provienen de tradiciones culturales que no reclaman como 
referente originario a la cultura griega. En nuestro ámbito debe abrirse a la 
pluralidad cultural y lingüística presente en América Latina para encontrar allí 
nuevas fuentes que le permitan renacer. En este sentido, el autor realiza una 
crítica intercultural a la filosofía latinoamericana.16

Si reconocemos la centralidad del lenguaje en el ejercicio de la filosofía, 
abandonar la monoculturalidad implicaría reconocerle entidad filosófica a 
lenguajes no europeos. Panikkar nos dice que en sánscrito existen más de 
treinta palabras que podrían ser traducidas como filosofía. Fornet Betancurt, 
por su parte, sostiene que en Latinoamérica la reflexión filosófica se realiza 
principalmente en castellano o portugués, lenguas europeas que incluso son 
consideradas filosóficamente menos aptas que otras del mismo origen (el 
alemán por ejemplo). Y no es casualidad que sean estas las lenguas de los im-
perios que colonizaron los territorios que hoy habitamos. La imposición del 
lenguaje, religión, ciencia y la cultura del pueblo conquistador es una estrategia 
común a toda forma de colonialismo, así como la erradicación, bastardización 
y/o marginación de lengua, cultura y saberes de los pueblos dominados.

 Afirma que la reflexión 
filosófica en nuestra región, más allá de los esfuerzos por producir un pensa-
miento original enraizado en la realidad latinoamericana, sigue atada al esque-
ma filosófico monocultural de raigambre europea.  

17

 
16  Raúl Fornet Betancourt, Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual (Madrid: Ed. 

Trotta, 2004). 
17  “Generalmente el vencido es el que aprende el idioma del vencedor. No es casual que los 

primeros intérpretes sean indios: los que Colon se lleva a España, los que viene de las islas ya 
ocupadas por los españoles (“Julian” y “Melchor”), la Maliche, regalada a los españoles co-
mo esclava. También del lado español los que aprenden la lengua están en posición de infe-
rioridad: Aguilar o Gerrero obligados a vivir entre los Mayas, o más tarde Cabeza de Vaca. 
No imaginamos que Colón o Cortés aprendan la lengua de aquellos que someten, e incluso 
Las Casas nunca llega a dominar una lengua indígena”. Tzvetan Todorov, La conquista de 
América. El problema del otro (Buenos Aires: ed. Siglo XXI, 2008), 230. 
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La vertiente latinoamericana de la filosofía intercultural reconoce prece-
dentes en Latinoamérica: la filosofía de la liberación de Enrique Dussel,18 
Mariátegui y Cerruti o la filosofía inculturada de Rodolfo Kusch, Zea, Miró 
Quesada y Roig. Asimismo se nutre de los desarrollos realizados por la filoso- 
fía de la exterioridad de Lévinas, de las críticas posestructuralistas a la raciona-
lidad moderna y de los estudios poscoloniales. Pues, reitero, esta perspectiva 
no propone negar o abandonar las tradiciones de pensamiento occidental sino 
reposicionarlas, a partir del diá-logo intercultural (o poli-logo). Por otra parte, 
nuestra tradición de pensamiento no es homogénea como muchas veces se la 
presenta, existe una heterogeneidad importante y, dentro de ella, filosofías y 
pensadores que se han mostrado hospitalarios con la alteridad cultural, teoló-
gica y filosófica;19

Pero la propuesta de la filosofía intercultural no se limita a la denuncia del 
pensamiento colonial ejercido en siglos anteriores, propone una fuerte crítica 
al actual proceso de expansión del capitalismo, de impronta monocultural y 
colonial, que llamamos globalización.

 esta heterogeneidad también es fuente de la perspectiva 
intercultural.  

20

Este proyecto no es una mera enunciación de deseos, responde a los inci-
pientes movimientos de emancipación política y cultural que observamos en 
nuestros países, junto al resurgimiento de identidades que creíamos destinadas 

 En este sentido propone elaborar, 
desde el diálogo filosófico intercultural entre los pueblos, un proyecto civiliza-
torio alternativo.  

 
18  Contra la ontología clásica del centro, desde Hegel hasta Marcuse, por nombrar lo más 

lúcido de Europa, se levanta una filosofía de la liberación de la periferia, de los oprimidos, la 
sombra que la luz del ser no ha podido iluminar. Desde el no-ser, la nada, el otro, la exterio-
ridad, el misterio de lo sin-sentido, partirá nuestro pensar. Es entonces una ‘filosofía bárba-
ra’. Enrique Dussel, Filosofía de la liberación (Bogotá: Nueva América, 1977), 26. 

19  Un ejemplo ilustrativo es la posición de Bartolomé de las Casas con respecto a la Conquista, 
absolutamente ignorada por quienes la llevaron adelante: “Las Casas termina por adoptar 
una nueva posición, introduce lo que podríamos llamar el ‘perspectivismo’ en el seno de la 
religión (...): cada quien es bárbaro para el otro, para serlo basta con hablar una lengua que 
ese otro desconoce, (....) ‘Así lo dice San Pablo de sí mismo y de los otros, 1° Corinthios, 14 Si 
ego nesciero virtutem vocis ero cui locura barbarus, et qui loquitur mihi barbarus. Y así esta gente desde 
Indias, como nosotros las estimamos por bárbaras, ellas también, por no entendernos, nos 
tenían por bárbaros” (Ibíd., III, 264) (...) acepta la coexistencia de ideales y de valores, recha-
za todo sentido no relativo de la palabra ‘bárbaro’” Todorov, La conquista de América. El pro-
blema del otro, 200-202.- 

20  Cfr. Raúl Fornet-Betancourt, “Para una crítica filosófica de la globalización”, en Resistencia y 
solidaridad. Globalización capitalista y liberación, ed. Raul Fornet-Betancourt (Madrid: Trota, 
2003). 
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a desaparecer. Lo sucedido en la aldea fue una pequeña pero valiosa experien-
cia en este sentido.  

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Finalmente sería importante referirse a otro interrogante que surgió en 
esos intensos días de encuentro. Además de los pueblos originarios había en la 
Aldea brasileros en general, un pequeño grupo de colombianos, unos pocos 
europeos y algunos argentinos. Y así como para nosotros ellos son de manera 
indiferenciada indios o pobladores originarios de América, para ellos nosotros 
somos: blancos, portugueses u occidentales. 

En la aldea encontraron un espacio para exponer sus rituales, sus danzas, 
sus comidas, sus pinturas, sus artesanías, y a través de ellas su religiosidad, su 
espiritualidad, su cosmovisión y, en definitiva, su filosofía. El interrogante es 
el siguiente: ¿Nosotros qué expusimos? En realidad no existió un ámbito de 
exposición de ‘nuestra’ cultura,21 aunque claro, todo estaba impregnado de 
ella, desde la organización del evento hasta el dinero que circulaba allí.22

 
21  La segunda semana del encuentro, que se realizó en ejido urbano de la Vila de Sao Jorge 

propiamente, estuvo dedicada a las culturas tradicionales brasileras en sentido estricto, es de-
cir las diferentes culturas regionales originadas en el mestizaje de las tradiciones que nutren 
la cultura brasilera: africanas, portuguesas e indígenas principalmente. 

22  La forma en que algunos indígenas trataban con el dinero era muy curiosa, algunos pedían 
mucho dinero por sacarse una foto, pero luego se mostraban dispuestos a vender o trocar 
cestas y carteras trenzadas a mano con fibras naturales a un precio irrisorio, en realidad el 
manejo del dinero les resultaba muy confuso. Muchos afirmaban que no les gustaban las 
ciudades pues en ellas no pueden hacer nada sin dinero, en cambio en su aldea no necesitan 
de él. No les resulta fácil comprender cómo esos papelitos de colores pueden representar un 
valor uniforme, sea cual fuere el contexto en que se encuentren. Eso habla también de nues-
tras sociedades en que casi todo y cada vez más (incluido el tiempo) se vuelve mensurable en 
términos económicos, cuantificable, representable en dinero, mercantilizable y en definitiva 
abstraible de su valor real y concreto. 

 

Comprender a los que parecen tan diferentes, nos lleva también a com-
prendernos a nosotros mismos, a poder observarnos desde perspectivas des-
conocidas. Alumbradas con la luz de las miradas de los otros, nuestras cosas 
toman formas nuevas, muestran facetas que antes no se manifestaban.  

En la organización del encuentro subyace esta convicción filosófica: cono-
cer a los que parecen tan distintos abre caminos para comprendernos mejor a 
nosotros mismos.  



¿FILOSOFIAS EN LA ALDEA MULTIÉTNICA? 

Enfoques XXII, 2 (Primavera 2010): 85-101 101 

El significado de la palabra filosofía se traduce comúnmente, según la eti-
mología griega, como: amor (filo) al saber (sofía). Sin embargo, hay otra tra-
ducción posible, filosofía es también: ‘sabiduría (sofía) del amor (filo)’.23

 
23  “Por otro lado hay que advertir que la etimología sólo considera la traducción clásica ‘amor a 

la sabiduría’ (sapientiae amor) pero dejo de lado la traducción igualmente válida ‘sabiduría del 
amor’”. Estermann, Filosofía Andina. Sabiduría Indígena para un mundo nuevo, 21. 

 El 
segundo significado pone énfasis, más que en los aspectos racionales o metó-
dicos del conocimiento, en la sabiduría que surge a partir de una relación de 
sentimiento profundo, de empatía, de sensibilidad, de pasión, inclusive de 
cierta fe, hacia los otras/os hombres y mujeres y hacia el mundo que nos cir-
cunda. Recuperar esta tradición filosófica también forma parte de la reflexión 
intercultural. 
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RESUMO: Este texto tem como objetivo apresentar o resultado da pesquisa Literatura 

das Bordas do São Francisco – Estudo das obras marginais que representam Pirapora, São 

Romão, São Francisco e Januária, um estudo da literatura produzida no Norte de Minas 

Gerais, desenvolvida na Universidade Estadual de Montes Claros entre 2008 e 2010. O 

trabalho tem a intenção de apresentar  autores mineiros, cuja produção,  em representação 

e poesia,  encontra-se fora do cânone, porém trazem contribuições importantes para a 

cultura local  e global. Pretende valorizar a obra de escritores norte-mineiros,  muito 

oportuna num momento em que se discute o cânone, e,  ousa mostrar o que chamam, 

teimosamente,  de a literatura da exclusão, a literatura periférica, a literatura confessional, 

a literatura enjaulada, também dita marginal  ou das bordas.  

PALAVRAS-CHAVES: Literatura brasileira contemporânea – Cânone – Escritores 

mineiros. 

 

ABSTRACT: This text has as objective to present the result of the research Literature of 

the Edges of the San Francisco - Study of the workmanships delinquents who represent 
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LITERATURA DAS “BORDAS” DO  SÃO 

FRANCISCO -   

Estudo de obras marginais contemporâneas que 

representam as cidades mineiras de  Pirapora, 

São Romão, São Francisco  e  Januária  
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Pirapora, Is Romão, San Francisco and Januária, a study of the literature produced in the 

North of Minas Gerais, developed in the State Clear Mount University between 2008 and 

2010. The work, therefore, has the intention to present mining authors, whose production, 

in representation and poetry, meets outside of the rule, however brings important 

contributions for the local and global culture. It intends to value the workmanship of 

writers north-miners, very opportune at a moment where if the rule argues, and dares to 

show what they call, stubbornly, of the literature of the exclusion, peripheral literature, 

confessional literature, enjaulada literature, also said delinquent or of the edges.   

 

 KEYWORDS: Brazilian literature contemporary - Canon - Mineiros Writers. 

 
 

Introdução 

 

O presente trabalho postula apresentar  resultados da Pesquisa “Literatura das 

Bordas do São Francisco – Estudo das obras marginais que representam Pirapora, São 

Romão, São Francisco e Januária, um estudo da literatura produzida no Norte de Minas 

Gerais”. Os porta-vozes dessa nova vertente da literatura periférica, porém,  é parte 

integrante da Literatura Brasileira Contemporânea, visam à construção de textos fictícios 

tecidos em torno do insólito, da monstruosidade,  da cidade,  da violência, da seca, das 

chuvas, do sofrimento, da memória, dos mitos, da tradição, das festas, da religiosidade, 

da desagregação da estrutura familiar, da força do tráfico e do submundo do crime, da 

organização do sistema carcerário, da falta de perspectiva dos jovens, entre outros 

objetivos.  

Além disso, os escritores marginais, ao produzirem seus textos, intentam ressaltar 

os aspectos positivos das bordas da sociedade, como a solidariedade; o espírito de 

coletividade e a união tão caros às comunidades carentes; o singular modo de falar, pleno 

de gírias características; e, sobretudo, as manifestações culturais que emergem desses 

lugares. Não são cânones, mas podem ser desvinculados do clichê periférico. Para isso 

pretende-se rastrear as representações imaginárias sobre os mitos e ritualizações da 

palavra barranqueira, com a intenção de trazer ao público as produções literárias  “das 

bordas”norte-mineiras, enquanto escritores marginais, e destacar as formas de 

enfrentamento aos estereótipos negativos sobre aquela literatura como subliteratas. E, 

ainda, analisar as representações folclorísticas do imaginário, das festas, das mídias, dos 

mitos, dos rituais da palavra escrita e das identidades do sertanejo que vive à margem 

direita do Rio São Francisco. Buscar, coletar e catalogar  a produção poética (em prosa e 



Revista Litteris    -Literatura 

Novembro de 2010 

Número 6 
 

 

 Revista Litteris   www.revistaliteris.com.br ISSN: 1983 7429     
www.revistaliteris.com.br       Número 6 

 

 

verso) de Pirapora a Januária, em Minas Gerais,  em suas linhagens e  releituras a partir 

dos anos 50  à pós- modernidade.  

 

 

 

 

Material e Métodos 

 

A metodologia deste estudo prendeu-se  aos métodos qualitativos e descritivos, 

aliados à técnica documental.  As atividades desenvolvidas na pesquisa foram centradas 

na busca e na  leitura crítica de todos os livros impressos encontrados nas barrancas do 

rio, no norte de Minas Gerais, a saber: Recolha  das obras literárias; Conhecimento da 

bibliografia geral da área de concentração (teoria, crítica e ficção); Conhecimento da 

bibliografia específica do recorte de pesquisa escolhido no interior da área. Realizou-se 

estudos e pesquisas voltadas à teoria literária,  realizadas nas reuniões do Grupo. Análises 

quantitativas dos dados: levantamentos preliminares e subsidiários às análises 

qualitativas, através do levantamento comparativo e percentual das ocorrências em cada 

livro. Análise qualitativa do material estudado. Além das necessárias referências 

históricas, a análise dos textos ensaísticos requer um estudo dos discursos a partir da 

retórica argumentativa. Apresentações em seminários e congressos, além da participação 

em eventos similares regionais, locais ou nacionais.  

 

Resultados e Discussão 

  

O presente trabalho realizou um estudo da literatura produzida no Norte de Minas 

Gerais, especialmente das cidades ribeirinhas das margens direita: Pirapora e São 

Francisco e da margem esquerda: São Romão  e Januária a  fim de enriquecer o estudo 

das literaturas das gerais para criação e fortalecimento do Mestrado em Literatura 

Brasileira, recém-implantado na Universidade Estadual de Montes Claros/Unimontes.  

Para isso rastreamos as representações imaginárias sobre os mitos e ritualizações da 

palavra barranqueira, com a intenção de trazer ao público as produções literárias  “das 
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bordas”norte-mineiras, enquanto escritores marginais, e destacamos as formas de 

enfrentamento aos estereótipos negativos sobre aquela literatura como subliteratas. 

Realizamos análise das representações folclorísticas do imaginário, das festas, das mídias, 

dos mitos, dos rituais da palavra escrita e das identidades do sertanejo que vive à margem 

direita do Rio São Francisco. Desenvolvemos um estudo dos diálogos dessa literatura 

norte-mineira com outras literaturas, com formatos híbridos, do local ao global, conforme 

propõe Homi Bhabha (1998). Verificamos que os temas apresentados mesclam-se aos 

temas da literatura brasileira contemporânea em todo o Brasil. 

Segundo Robert Darnton (1987), a marginalidade de uma obra é dada, 

essencialmente, pela posição do não-reconhecimento procedente do sistema literário 

instituído. A subversão aos valores dominantes, por estar à margem, se realiza de maneira 

explícita e descompromissadamente, tendo a denúncia lugar de destaque. Na visão desse 

crítico, os escritores marginalizados pelo “Ancien Regime” são classificados como 

subliteratos. A fundamental característica dessa produção literária anterior à Revolução 

Francesa, com efeito, era expor claramente o ódio ao sistema falacioso da “república das 

letras”, via denúncias relativas aos privilégios dos escritores que eram prestigiados pelo 

rei. Dessa forma, o monopólio da “boa literatura” precisava ser atacado.  

A obra de autores norte-mineiros, tais como Afonso Schimidt, com o livro 

“Pirapora”. De Januária José Antônio de Souza com o livro “Paixões Alegres” e Jove da 

Mata com “ Quem fui!!! Quem sou”. De São Francisco, Geraldo Ribas com “O laço 

encarnado”, João Naves de Melo com o livro “O homem e suas tempestades”. De São 

Romão Maria da Glória Caxito Mameluque com “Crônicas do cotidiano” e outros que 

forem catalogados posteriormente, por situarem-se à margem do sistema literário 

brasileiro, adota a denúncia do sofrimento e da alegria do povo do rio São Francisco, em 

que habitam tipos humanos diversos, como um de seus objetivos fundamentais de análise. 

Na esfera literária brasileira, percebemos que os representantes da literatura 

periférica, têm produzido textos como instrumento de luta contra a massificação que 

domina e aliena os segmentos excluídos da sociedade. Tais escritores, então, têm 

produzido uma literatura de resistência, como forma de garantir que a população do 

gueto/favela/periferia/barrancas seja incluída no cenário sociocultural do país, 
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assegurando, portanto, a representatividade da arte e da cultura autênticas desse segmento 

social composto pela maioria, mas que, infelizmente, representa uma minoria.  

Apreendemos que o caráter de marginalidade de alguns textos literários também 

está diretamente relacionado ao esquecimento da crítica. Robert Darnton (1987), ao 

estudar a boêmia literária no período que antecedeu a Revolução Francesa, esclarece que 

os textos marginais dos chamados subliteratos, e que faziam denúncias e promoviam o 

fim do regime instituído pela aristocracia.  De acordo com Darnton, os marginais das 

letras, como eram conhecidos, carregados de um ódio visceral pelas instituições, tiveram 

uma participação fundamental na revolução que acabou com o modelo do “Ancien 

Regime”. É fato que a partir da década de 90 do século XX a literatura marginal sofreu 

uma contundente mudança. Nessa época, os escritores eram representantes da classe 

média e alta que tratavam de questões cotidianas de modo irônico.  

Hoje, o projeto literário dos escritores das barrancas do São Francisco e os demais 

escritores da margem direita do rio é fazer com que a voz dos grupos excluídos da 

sociedade retumbe no entre-lugar, no dizer de Homi K. Bhabha (1998), quando interpreta 

a cultura como estratégia de sobrevivência. O foco de sua análise são os discursos 

marcados pela questão da diáspora, do exílio, dos deslocamentos de todos os tipos: 

linguísticos, históricos, geográficos. A troca de experiências entre povos de culturas 

diversas passam a dividir um mesmo espaço (coexistência mais ou menos forçada), 

desencadeando um movimento ininterrupto de construção de significações. Os híbridos 

daí surgidos não seriam uma mescla, um produto da soma de duas matrizes culturais, apto 

a traduzi-las e reinterpretá-las, um produto final sintético. Seriam, em contrapartida, 

signos em constante estado de ajuste, situados num espaço que Bhabha denomina de 

entre-lugar.  

Vale dizer que o híbrido, para Bhabha, não é algo concreto, dado, mas algo ativo, 

um processo. O hibridismo simultaneamente afirma e nega a semelhança com aquilo que 

o gerou e se afirma num outro caminho, numa linha fronteiriça, num local de perda de 

sentidos pré-estabelecidos, numa corda bamba, no fio de navalha que é o entre-lugar. Esta 

tensão criativa seria responsável pela recuperação do aspecto histórico e político da 

cultura: “Minha passagem do cultural como objeto epistemológico à cultura como lugar 

enunciativo, promulgador, abre a possibilidade de outros „tempos‟ de significação 

cultural (...) e outros espaços narrativos (...).” (Bhabha, 1998, p. 248). Espaços 
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intervalares nos quais identidades diferenciais estarão sempre em negociação, 

rearticulando-se, redefinindo suas fronteiras. Segundo Bhabha, tais espaços devem ser 

percebidos com um futuro, sem que isto signifique uma origem num passado específico, 

que cruza um presente transitório para alcançar um fim previamente determinado. O 

futuro, ao qual Bhabha se refere, que só existe enquanto questão aberta, situado num 

entre-tempo.  

Verificamos que os porta-vozes dessa nova vertente da literatura periférica visam 

à denúncia da violência – sobretudo a policial – da desagregação da estrutura familiar, da 

força do tráfico e do submundo do crime, da organização do sistema carcerário, da falta 

de perspectiva dos jovens, entre outros objetivos. Além disso, os escritores marginais, ao 

produzirem seus textos, intentam ressaltar os aspectos positivos das bordas da sociedade, 

como a solidariedade; o espírito de coletividade e a união tão caros às comunidades 

carentes; o singular modo de falar, pleno de gírias características; e, sobretudo, as 

manifestações culturais que emergem desses lugares. Não são cânones, mas podem ser 

desvinculados do clichê periférico. 

A exceção à preponderância do cânone surge no artigo “Heterônimos e cultura das 

bordas: Rubens Lucchetti”, em que Jerusa Pires Ferreira (USP, 2000) pretende 

desvincular a obra deste autor de livros policiais e de terror da idéia de literatura 

marginal, associando-a à “cultura das bordas”. Contudo, a autora situa a obra de 

Lucchetti “numa faixa de transição” e afirma que “estudar um autor como ele conduz a 

que se procure entender o cânone desta literatura” voltada para os públicos populares. 

Quando Jerusa situa a obra do escritor nas bordas, e não no centro, e se refere ao “cânone 

desta literatura”, ela acaba por inserir a obra de Lucchetti, em relação à literatura 

tradicional, num lugar de exclusão. O artigo de Jerusa é exceção por abordar o trabalho 

de um autor voltado para uma faixa mais popular de público. 

 
Falo de cultura das bordas e não das margens, para não trazer a 

noção pejorativa ou mesmo reversora de marginal ou de 

alternativa. Com “bordas” quero enfatizar a exclusão do centro, 

aquilo que fica numa faixa de transição entre uns e outros, entre 

as culturas tradicionais reconhecidas como folclore e a daqueles 

que detêm maior atualização e prestígio, uma produção que se 

dirige, por exemplo, a públicos populares de vários tipos, 

inclusive àqueles das periferias urbanas (FERREIRA, 2000, p. 

54). 
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Com relação aos gêneros literários, as formas narrativas ditas confessionais 

(autobiografia, diário, memórias), escritas em primeira pessoa, por muito tempo, foram 

consideradas menores e, desse modo, seguiram seu curso, conforme Leila Perrone-

Moisés (1998), distanciadas das “altas literaturas”, portanto periféricas e marginais. 

Graças a uma visão simplista, que considera tais narrativas como formas de “não ficção”, 

por apresentarem vestígios factuais, houve uma segmentação entre Literatura de fato e as 

obras confessionais.  

É verdade que muitos teóricos têm questionado sobre a possibilidade de haver 

realmente um traço formal que distinga a narração de acontecimentos verificáveis da 

narração produzida pela imaginação. Há um consenso, todavia, tanto no que se refere aos 

gêneros confessionais quanto às outras formas literárias: ambas se constituem em 

maneiras expressivas de narrar a experiência humana. Antes de tudo, a literatura 

confessional é Literatura. Essa separação, portanto, deveria ser fruto apenas de 

implicações teóricas relacionadas ao uso da primeira pessoa dentro da narrativa. 

É possível identificar, na dinâmica dos valores vividos em contextos de pobreza, 

certas motivações que levem à atividade social da leitura e da escrita. Trata-se de 

descobrir o leitor escritor potencial. No dizer de Alfredo Bosi “O que me move é pensar o 

excluído como agente virtual da escrita, quer literária, quer não literária. Como o 

excluído entra no circuito de uma cultura cuja forma privilegiada é a letra de fôrma?” 

(BOSI, 2002, p. 261). 

O estudo prendeu-se, portanto,  à investigação do imaginário escrito nas/das 

águas, concernente aos causos narrados oralmente, e que foram registrados  por escritores 

desconhecidos, anônimos,  das cidades de Minas Gerais, principalmente de Pirapora, São 

Romão, São Francisco e Januária. São  narrativas e poesias que são elaboradas da 

experimentação, no cotidiano dessas pessoas, na intimidade com as águas do rio São 

Francisco, em sua labuta diária pela subsistência, nos prazeres e nos perigos enfrentados 

na pesca ou no lazer. Tratadas como literatura oral (SÈBILLOT, 1995; CASCUDO, 

1984), como formas simples (JOLLES, 1975) ou ainda como literaturas da voz 

(ZUMTHOR, 2000), por definir os elementos fundamentais da vocalidade e da 

performance, estas narrativas se manifestam através de um corpus bastante amplo e 

variado: contos, mitos, lendas, causos, cantigas, rezas, adivinhas, ditados, dentre outras 

formas de expressões orais. Ricas em significados, tais narrativas revelam informações 
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históricas, etnográficas, sociológicas e denunciam preceitos, costumes, idéias, 

mentalidades, julgamentos.  

Inserida no campo da Literatura Comparada e da Crítica Cultural, a pesquisa parte 

de uma visão etnoliterária, fundamentando o tratamento dos relatos nas concepções sobre 

o testemunho e em ISER (1996), na perspectiva antropológica, para o entendimento da 

articulação entre o fictício e o imaginário; em ZUMTHOR (2001), para o entendimento 

das questões inerentes à performance, centrada no jogo de expressão e percepção entre o 

contador e o (s) receptor (es) no ato imediato da comunicação;  para o entendimento de 

cultura como recurso para o turismo cultural, isto é, para a promoção as indústrias de 

entretenimento  que exploram o patrimônio cultural como uma alternativa sustentável de 

desenvolvimento.  

O intuito deste trabalho, enfim, é o de apresentar à Academia 50 nomes de 

escritores mineiros, cujas produções em prosa e verso encontram-se adormecidas, baças, 

achadas “menores”, consideradas à margem  do cânone. Por isto,  provocamos  o assunto. 

A discussão acerca do cânone é antiga e, permanentemente, surgem indagações do tipo: 

“Estar dentro do cânone, depois de morto ou estar no cânone, em vida?” Eis a questão. 

Não quero, aqui,  montar uma conspiração contra a literatura clássica, pelo contrário, 

acho-a importante, grandiosa, necessária. Todos devemos estudá-la, mas não somente ela. 

O debate sobre o cânone continua, ainda, teimosamente, ligado a vários aspectos, 

principalmente à dominante da época, como por exemplo: dominantes ideológicas, estilo 

de época, gênero dominante, geografia, sexo, raça e classe social, os mais fortes e os mais 

fracos, como escreveu e mostrou ao mundo Harold Bloom (2005), numa espécie de 

cardápio, como se dissesse o que pode e o que deve ser lido como literatura. Continua, 

portanto, uma espécie de etiqueta. Bloom preocupou-se em distinguir os poetas “fortes” 

dos “fracos”. Destacou-se sempre por escrever sem cerimônias, visando a separar o joio 

do trigo, analisando, criticando ou recomendando bons e maus textos.  

Por esta razão, o trabalho de Bloom prescrevendo um cânone consagrado no 

Ocidente causa rebuliços no mundo acadêmico e mesmo fora dele. Enquanto conjunto 

orgânico ou articulado de livros eleitos por seu valor estético, a demarcação de um 

cânone ocidental é acusada de ser autoritária por feministas, marxistas, pós-colonialistas e 

outras correntes de pensamento pós-modernas. Bloom tenta se defender, alegando que 

não é o responsável pelas próprias escolhas: haveria um processo de canonização, 
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incluindo e substituindo os títulos na medida em que os escritores fazem escola ou são 

esquecidos e abandonados pelos leitores. Isto é o que ele diz. 

Sabe-se que aquilo que é canonizado em certas épocas, é esquecido noutras; o que 

foi esquecido  pode ser resgatado em outra. Bom exemplo disso é o que aconteceu com 

Alexandre Dumas, em Portugal, com Qorpo Santo e Sousândrade, no Brasil, e com o 

grande nome Charles Baudelaire, na França. 

Sempre ao arrepio das vanguardas literárias e dos cânones nobilitadores das belas 

letras, primícia literária para todos os grandes e pequenos leitores, foi escarnecida e 

refugada pelas academias, onde se criva o que  passa e o que fica. 

Até que, como num instante de encanto, Alexandre Dumas – um dos tais autores 

que todos leram, mas de cuja prole poucos se reivindicam – ascendeu ao Panteão dos 

Imortais e  transformou-se em clássico, repousando os seus restos mortais na companhia 

de Voltaire, de Rousseau, de Vitor Hugo, de Émile Zola e de Fénelon. 

Os estudos culturais têm postulado uma crítica da representatividade do cânone, 

enquanto fator de exclusão, ou seja, de Homero a Joyce, o cânone privilegia um padrão 

eurocêntrico composto por uma maioria de escritores mortos, brancos e homens. Esse 

padrão, ao ser endossado e perpetuado, discrimina e alija a produção literária que opera 

fora dessas premissas. 

As universidades, instituições de conservação e resistência, que haviam recusado 

este tipo de literatura, resolveram encarar de frente o incômodo intruso, num misto de 

dúvida benevolente e de fastio. Mas, logo logo retomam os pré-conceitos. Elas continuam 

aplicando o mesmo modelo que aprenderam;  aplicando a relação de poder, aplicando o 

poder dos grupos e, sobretudo, o poder do eixo Rio/São Paulo, aplicando a mesmice, pois 

só é canonizado o escritor que, vivendo nessas regiões, pode frequentar determinados 

círculos de influência, professores dos cursos de pós-graduação, críticos literários, 

redatores de jornais, por exemplo, resenhistas como os dos grandes jornais Folha de São 

Paulo ou Jornal do Brasil. Como exemplo: a Folha de São Paulo  prefere analisar 

estrangeiros, traduzidos pela Companhia das Letras. Apenas os escritores mais 

conhecidos obtêm guarida em suas páginas. É raríssimo aparecer um escritor brasileiro 

desconhecido. De vez em quando, a Folha abre uma exceção, porém nunca para 

escritores da província.  
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Isso tudo faz parte do cânone, das histórias do cânone. Sempre será assim, mas 

não  podemos calar todas as vezes. Provocar é preciso! 

A Universidade brasileira continua mestra em perpetuar a mesmice. Estuda e 

analisa os mesmos escritores, os mesmos nomes de sempre, em todos os programas de 

pós-graduação. Quando estuda a contemporaneidade, é raro que chegue aos nossos dias, 

preferindo permanecer nos canonizados Guimarães Rosa e Clarice Lispector, que, é claro, 

devem ser estudados, mas, não só dos dois vive uma literatura!. De vez em quando, 

alguns nomes novos são elevados à "dignidade" dos currículos, são contemplados até nas 

provas dos vestibulares, e são canonizados. E, prova máxima da canonização, são 

estudados e apresentados nos encontros da ANPOLL ou da ABRALIC. Muitos 

sucumbem, e nunca mais re-aparecem. Outros caem no gosto do leitor e estão 

canonizados, mas, se escutam a voz da etiqueta, menosprezam-nos dizendo  não ser 

literatura. 

Uma curiosidade dos escritores à margem. Observa-se que, em geral, são 

excluídos dos cânones: o popular, o humor, o satírico, a prostituta e o erótico. O baixo é 

excluído. Permanece o alto. É a etiqueta da literatura. Por  que não se arriscar por mares 

nunca dantes navegados?  

É claro e notório que o cânone literário não é uma seleção de obras feita por uma 

elite, que se reúne para decidir quais serão canonizadas ou não. Há todo um processo de 

seleção, formação e preservação de uma obra literária. Obviamente, há uma valorização 

da obra, quando se considera que ela contém qualidades que a distinguem e a tornam 

melhor do que outras. 

Por toda esta discussão é que precisamos trazer nomes outros, escritores outros  do verso 

e da prosa para a Academia.  

É aqui o lugar  que nos estimula a repensar o poeta para aquém  ou para  além do 

engajamento, ultrapassando os limites da paisagem urbana, local, regional, universal. É 

aqui o lugar para estimular o esquecimento e a memória, o real e o imaginário, o artístico 

e o cultural; o sagrado e o profano; as amizades homoerotizadas ou homossexualizadas; a 

nação e a periferia; o belo e o feio; as figurativizações do passado-no-presente.  

Muitos certamente passarão a  ser sinônimos na literatura brasileira contemporânea, 

como sinônimo é Adão Ventura Ferreira Reis, nascido em 1946, em Santo Antônio do 

Itambé, Distrito de Serro/MG. Advogado, formado pela Universidade Federal de Minas 
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Gerais, autor de livros de poesia, sendo os primeiros: Abrir-se um abutre ou mesmo 

depois de deduzir dele o azul (Edições Oficina, 1970), As musculaturas do Arco do 

Triunfo (Editora Comunicação, 1976). Escreveu cinco livros de poesia. O mais 

conhecido, A cor da pele, de 1980,  tem como tema as experiências do homem negro 

brasileiro. Participou de antologias poéticas em vários países. Teve um de seus poemas 

incluído na antologia Os Cem Melhores Poemas Brasileiros do Século, organizada por 

Italo Moriconi.  Adão Ventura fundou, juntamente com Afonso Ávila e outros escritores 

o Suplemento Literário de Minas Gerais. Além de escritor, foi roteirista e participante do 

filme Chapada do Norte (1979). Na década de 90, atuou como Juiz Classista, e foi 

presidente da Fundação Cultural Palmares. Faleceu no ano de 2004. 

É aqui, portanto, que devemos valorizar a obra de escritores mineiros, momento 

oportuno em que se discute o cânone e ousa mostrar o que chamam, teimosamente, de a 

literatura da exclusão, a literatura periférica, a literatura confessional, a literatura 

enjaulada, a paraliteratura, também dita marginal ou literatura das bordas.  

Flávio Koethe (2004) ressalta que o cânone não é bonzinho e nem reconhece o 

mérito pelo mérito. Diz que ele seleciona o que serve a seus propósitos políticos, sob a 

aparência de eles serem apenas artísticos. [...] . Menciona, também, que um autor ser 

canônico não significa que toda a sua obra esteja enquadrada no cânone. Pelo contrário, a 

seleção é sempre mínima. Resta a alguns críticos, a partir disso, a esperança de reformar 

o cânone, mantendo os mesmos autores e modificando apenas alguns títulos seus 

(KOTHE, 2004, p. 43, 44). 

Este texto faz parte do corpus da pesquisa Escritores Mineiros das Bordas 

Literárias, em andamento, realizada na Universidade Estadual de Montes Claros, razão 

por  que passaremos a  mencionar, numa espécie de desfile, os nomes que farão parte  do 

Guia Literário de Autores Mineiros, que serão publicados em um site, e, posteriormente 

em livro, apresentando vida e obra, de 50  autores desconhecidos, mas que pretendemos 

estudar, nos moldes, como fizeram com Baudelaire. 

Poesia: Adão Ventura, Edimilson de Almeida Pereira, Aroldo Pereira, Jove da 

Mata, Osmar Oliva, Waldir de Pinho, João Naves de Melo, Geraldo Ribas, Josué Alves 

Martins, Dário Cotrim, Rodrigo Guimarães, Fábio Alves Ferreira, Nair de Deus Prado 

Faria, Aníbal Oliveira Freire, Marijô, Jandira Braga do Rosário, Lena Guimarães, Gildete 

dos Santos Freitas, Janete Ferreira da Silva, Marli Fróes, Gy Reis, Gilmar Pereira, Márcio 
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Adriano Silva Moraes, Jason de Moraes, José Prudêncio Macedo, Edson F. Andrade, 

Newton Brito de Almeida, Josué Alves Martins, Maurílio Néris de Andrade Arruda, 

Theresa Campos Pereira, João Damasceno de Almeida, Renato Carneiro Viana, Herbert 

Frota, Wanderlino Arruda, Mírian Carvalho, Adalgisa Botelho de Mendonça. 

Prosa: Manoel Ambrósio Júnior, José Antônio de Souza, Geraldo Ribas, Petrônio 

Braz, João Naves de Melo, João Botelho Neto, Antônio Ferreira Cabral, Corby Aquino, 

Humberto Antunes Madureira, João Balaio, Geraldo Tito Silveira, Antônio Henrique de 

Matos Viana, Maria da Glória Caxito Mameluque, Amelina Chaves, Maria Pires, 

Wanderlino Arruda, José Wilson Barbosa, Míriam Carvalho, Marluce Barbosa, Carla 

Silene Campos, Waldemar Uezébio.  

Sendo assim, eis os nomes, não como a lista de Bloom, mas que mostramos e 

pensamos como José Saramago: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara." Repare, 

portanto, os nossos escritores mineiros desentranhados do cânone, falando de sua aldeia, 

para depois falarem do universo. 

Os resultados da pesquisa serão reunidos em artigos científicos, produzidos pelos 

alunos voluntários e pelos professores que fizeram parte da Pesquisa em cada cidade 

citada no corpus. Ainda, produzir e publicar um Blog na forma de documentário, cuja 

temática versará sobre fotos, a vida e a obra, em resenhas, do labor poético (em prosa e 

verso), em torno do imaginário das águas das comunidades pesqueiras e ribeirinhas das 

cidades do norte de Minas, mencionadas no Projeto.  

 

Conclusão 

 

Por fim, chegamos ao segundo ano da pesquisa. Apreendemos que hoje, o projeto 

literário dos escritores periféricos é fazer com que a voz dos grupos excluídos da 

sociedade retumbe no entre-lugar, no dizer de Homi K. Bhabha (1998), quando interpreta 

a cultura como estratégia de sobrevivência. O estudo voltou-se para a investigação do 

imaginário escrito nas/das águas, concernente aos causos narrados oralmente, e que foram 

registrados  por escritores desconhecidos, anônimos,  das cidades de Pirapora, São 

Romão, São Francisco e Januária. Trata-se de narrativas que são elaboradas no cotidiano 

dessas pessoas, na intimidade com as águas do rio São Francisco, em sua labuta diária 

pela subsistência, nos prazeres e nos perigos enfrentados na pesca ou no lazer.  Com base 
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no conceito de performance, tomado de empréstimo de Paul Zumthor(1993), 

depreendemos que as narrativas estudadas se manifestam através de um corpus bastante 

amplo e variado: romances, contos, crônicas, poesia, mitos, lendas, causos, cantigas, 

rezas, adivinhas, dentre outras formas de expressões, ricas em significados, tais narrativas 

revelam informações históricas, etnográficas, sociológicas e denunciam preceitos, 

costumes, idéias, mentalidades, julgamentos, enfim, é a cidade e a periferia como 

monstro e suas monstruosidades, sempre. 
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TEORIA DAS DUAS ALMAS, TRANSPARENTE 

CONTEMPLADOR  E AXOLOTE: TRÊS PROPOSTAS DE 

INVESTIGAÇÃO DO EU 

Flavio Alves de Castro Gomes (UERJ)
1
 

RESUMO: 

O presente artigo pretende discutir o inquietante e instigante desejo do ser humano de 

superar a imanência que o absorve e diminui e de buscar a transcendência enquanto 

dimensão que lhe confere a possibilidade de vislumbrar conhecimentos e experiências 

supostamente inacessíveis do ponto de vista lógico-racional. Neste contexto, parece-nos 

recorrente a presença do fantástico na literatura latino-americana como elemento 

propiciatório de uma reflexão mais aprofundada sobre a realidade, seus condicionantes e 

suas possibilidades de transcendência. Para alcançar tal objetivo, propomos uma 

aproximação entre os contos O espelho, de Machado de Assis (1882), O espelho, de 

Guimarães Rosa (1962) e Axolotes, do escritor argentino Julio Cortazar (1969). 

Palavras-chave: Machado de Assis, Guimarães Rosa, Julio Cortazar, espelho, axolote 

 

ABSTRACT: 

This article aims to discuss the disturbing and instigating the human desire to overcome 

the immanence that absorbs and decreases and to seek transcendence as a dimension 

that gives it the ability to see knowledge and experience supposedly inaccessible from a 

logical and rational. In this context, it seems fantastic applicant's presence in Latin 

American literature as a propitiatory for further reflection on reality, its limitations and 

its possibilities of transcendence. To achieve this goal, we propose a rapprochement 
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between the stories O espelho of Machado de Assis (1882), O espelho of Guimarães 

Rosa (1962) and Axolotes of the Argentine writer Julio Cortazar (1969). 

 

Keywords: Machado de Assis, Guimarães Rosa, Julio Cortazar, mirror, axolote 

 

LITERATURA LATINO-AMERICANA? 

Nada há mais original, nada mais intrínseco a si que se alimentar dos outros. É 

preciso, porém, digeri-los. O leão é feito de carneiros assimilados.        Paul Valéry 

 

 Para que possamos iniciar nossa investigação propriamente dita, cabe fazer uma 

breve reflexão: há ou não uma produção literária contemporânea que por suas 

características de conjunto possa ser rotulada de latino-americana? 

A contribuição de Antonio Candido é de grande relevância para uma melhor 

compreensão sobre a narrativa latino-americana produzida no século XX. O autor 

esclarece que quando se fala da produção literária dos autores latino-americanos, pensa-

se quase que exclusivamente nos autores de língua espanhola (citamos o colombiano 

Gabriel García Márquez, e os argentinos Julio Cortázar e Jorge Luis Borges) acrescidos 

de alguns poucos de língua portuguesa, como Guimarães Rosa e Clarice Lispector. 

 Candido (CANDIDO, 1987, p. 200) lista uma série de fatos históricos comuns 

aos países da América Latina que considera fatores propiciatórios para a conceituação 

de uma cultura e literatura latino-americanas: colonização Ibérica, escravidão, 

monocultura, mineração, amplo processo de mestiçamento, processos de independência 

cronologicamente próximos (e acrescentamos ideologicamente semelhantes), 

urbanização acelerada, industrialização tardia, êxodo rural, consumismo, atuação 

predatória das multinacionais, grande influência dos Estados Unidos (exceto Cuba). 

Silviano Santiago (SANTIAGO, 1978, p. 18) ressalta o papel de vanguarda da 

literatura latino-americana na medida em que se torna capaz de introduzir o desvio da 

norma e do cânone europeu como estratégia de reciclagem ativa e consciente e rejeita o 
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conceito de ―obra parasita‖, ou seja, ―uma obra que se nutre de uma outra sem nunca lhe 

acrescentar algo de próprio‖.  

A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição 

sistemática dos conceitos de unidade e pureza: estes dois conceitos perdem o contorno 

exato do seu significado, perdem seu peso esmagador, seu sinal de superioridade cultural, à 

medida que o trabalho de contaminação dos latino-americanos se afirma, se mostra mais e 

mais eficaz. A América Latina institui seu lugar no mapa da civilização ocidental graças ao 

movimento de desvio da norma, ativo e destruidor, que transfigura os elementos feitos e 

imutáveis que os europeus exportavam para o Novo Mundo. 

 

Silviano (SILVIANO, 1978, p. 28) ressalta a habilidade do escritor latino-

americano na reciclagem de textos de outros autores, processo ao mesmo tempo 

dialógico e re-significante, jamais inocente, jamais espontâneo. 

Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao código e a 

agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão, - ali, nesse lugar 

aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de clandestinidade, ali se realiza o ritual 

antropofágico da literatura latino-americana. 

 

TEORIA DAS DUAS ALMAS 

 Machado (ASSIS, 1989, p. 154), em seu conto O espelho (1882), nos propõe 

ironicamente, um ―esboço de uma nova teoria da alma humana‖. O enredo é simples: 

cinco homens discutem sobre ―várias questões de alta transcendência‖, procurando 

investigar coisas metafísicas, ―resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do 

universo‖. Um deles, Jacobina, passa a expor uma inusitada teoria da alma humana, a 

teoria das duas almas: ―Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de 

dentro para fora, outra que olha de fora para dentro‖. 

E qual seria a função dessa alma exterior? 

Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira; as duas 

completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das 

metades, perde naturalmente metade da existência; e casos há, não raros, em que a perda da 

alma exterior implica a da existência inteira. (ASSIS, 1989, p. 154)  
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Prossegue afirmando que a alma exterior é mutável, aliás o termo que nos parece 

mais adequado é volúvel: 

Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou 

um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha 

parte, conheço uma senhora, — na verdade, gentilíssima — que muda de alma exterior 

cinco, seis vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera; cessando a estação, a alma 

exterior substitui-se por outra: um concerto, um baile do Cassino, a Rua do Ouvidor, 

Petrópolis... (ASSIS, 1989, p. 155) 

 Jacobina conta que era pobre e que aos vinte e cinco anos, foi nomeado alferes 

da guarda nacional. O alferes vai morar com uma tia, num sítio afastado da vila e é aí 

que se inicia um processo interessante e simbólico de metamorfose. Jacobina é tratado 

com extrema deferência pela tia, por um cunhado desta e pelos escravos. Todos só se 

referiam a ele por ―senhor alferes‖, ou seja, pelo cargo e não mais pelo nome, diluição 

da identidade. 

A tia manda colocar no quarto do alferes um enorme e velho espelho que, 

segundo a tradição corrente, havia sido adquirido de uma das fidalgas que haviam vindo 

para o Brasil com a corte de D. João VI, em 1808.        

A transformação se opera a nível do caráter, motivada pela exacerbação do ego 

do alferes que acaba por eliminar o simples homem: ―Aconteceu então que a alma 

exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza, e 

passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo o que me falava do posto, nada do que 

me falava do homem‖ (ASSIS, 1989, p. 157). E a metamorfose se completa: ―No fim de 

três semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes‖.   

Mas um novo elemento, a ausência repentina dos aduladores, reinaugura o 

conflito íntimo: 

Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao 

efeito de quatro paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a 

alma exterior que se reduzia; estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes 
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continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa, e a consciência mais 

débil. (ASSIS, 1989, p. 158) 

O sono é o lugar de domínio do inconsciente, da permanente abolição da 

consciência e das regras sociais, deixando antever o ser humano integral:  

o sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos 

sonhos, fardava-me orgulhosamente, no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o 

garbo, que me chamavam alferes; vinha um amigo de nossa casa, e prometia-me o posto de 

tenente, outro o de capitão ou major; e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia 

claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único – porque a alma interior 

perdia a ação exclusiva, e ficava dependente da outra. (ASSIS, 1989, p. 159-160) 

A imagem amedronta o homem, sendo o medo o sentimento despertado pelo 

mergulho em si, pelo iminente desvendar-se, pelo defrontar-se com o eu desconhecido. 

Mas então eis que o personagem decide vestir a farda de alferes e, finalmente, o espelho 

lhe reproduz fielmente - alferes, não mais um simples homem: ―o vidro reproduziu 

então a figura integral; nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso; era eu 

mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior‖. (ASSIS, 1989, p. 161) 

Machado apela para uma suposta razão advinda do saber científico, respaldada 

pelas leis da física, para ressaltar que o espelho havia reproduzido fielmente a imagem 

de Jacobina, deixando entrever que o foco da investigação é a alma, campo de estudo da 

metafísica, recurso que será também utilizado por Rosa:   

A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, 

com os mesmos contornos e feições; assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação. 

(ASSIS, 1989, p. 161) 

  

TRANSPARENTE CONTEMPLADOR 

Todos os meus livros são simples tentativas de rodear e devassar um pouquinho o 

mistério cósmico, esta coisa movente, impossível, perturbante, rebelde a qualquer 

lógica, que é a chamada realidade, que é a gente mesmo, o mundo, a vida. Antes o 

obscuro que o óbvio, que o frouxo. Toda lógica contém inevitável dose de 
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mistificação. Toda mistificação contém boa dose de inevitável verdade, precisamos 

também do obscuro.                       Guimarães Rosa (carta a Curt Meyer-Clason) 

 

 Uma das maiores preocupações de Guimarães Rosa, latente em sua obra, é 

exatamente perceber os caminhos da vivência humana cotidiana que se abrem para o 

transcendente, para a superação do imanente, para o conhecimento dos mistérios e, em 

última análise, para o devassar de si.    

 Rosa (ROSA, 2001, p. 119) inicia o conto O espelho (1962) procurando 

estabelecer com seu leitor um pacto de presunção de veracidade, na medida em que 

declara não ser uma narrativa e, sim, o relato de uma experiência fruto da junção de 

razão e percepção: ―Se quer seguir-me, narro-lhe; não uma aventura, mas experiência, a 

que me induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições‖. 

 A experiência exige do narrador tempo e esforço e, apesar de alguns períodos de 

desânimo, lhe dá a satisfação do objetivo alcançado e uma certa superioridade em 

relação aos demais, na medida em que vislumbra um ―conhecimento que os outros 

ainda ignoram‖ (ROSA, 2001, p. 119). Tal conhecimento é, justamente, uma 

possibilidade real de penetrar o insondável, o transcendente, a dimensão que diviniza o 

humano: ―Reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério. 

Inclusive, os fatos. Ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre 

que não estamos vendo‖ (ROSA, 2001, p. 119).  

   O narrador (ROSA, 2001, p. 119-120), após deixar antever o véu do 

transcendente,  passa a se ocupar da dimensão puramente material da existência 

(―Fixemo-nos no concreto‖), na medida em que tece considerações a respeito da 

heterogeneidade de tipos de espelhos (―Há-os ―bons‖ e ―maus‖, os que favorecem e os 

que detraem; e os que são apenas honestos‖) e indaga a respeito da possibilidade ou não 

de uma reprodução absolutamente fiel do refletido (―E onde situar o nível e ponto dessa 

honestidade ou fidedignidade?‖). 

     E aqui sentimos mais vivamente a ânsia do narrador em entender-se, em 

descobrir-se, em desvendar os mistérios do transcendente, ocupação absorvente mas 



Revista Litteris    -Literatura 

Novembro de 2010 

Número 6 
 

 

 Revista Litteris   www.revistaliteris.com.br       ISSN: 1983 7429    

  www.revistaliteris.com.br       Número 6 

 

 

libertadora que lhe parece muito mais sensata do que meramente ocupar-se em existir: 

―Ah, meu amigo, a espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de 

rotina e lógica, mas algo ou alguém de tudo faz frincha para rir-se da gente...‖. E 

acrescenta: ―vivemos, de modo incorrigível, distraídos das coisas mais importantes‖. E 

ainda: ―Não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos tratando‖. Além do olhar 

adormecido, Rosa acrescenta a função do passar do tempo como um elemento que 

anestesiante : ―Ah, o tempo é o mágico de todas as traições...‖ (ROSA, 2001, p. 119-

120). 

  O narrador então empenha-se em traçar um histórico da superstição que envolve 

a utilização dos espelhos, metáfora da contemplação de si. Recorrendo inicialmente à 

Mitologia Grega para dar respaldo ao seu entendimento de que os espelhos devem ser 

temidos (―Sim, são para se ter medo, os espelhos‖) enquanto portais de acesso ao eu 

profundo, relembra o vaticínio de Tirésias de que Narciso ―viveria apenas enquanto a si 

mesmo não se visse‖ (ROSA, 2001, p. 121). 

   Outros argumentos apresentados: os animais se recusam a encará-los, a idéia de 

que o reflexo ou a sombra de um indivíduo fosse a sua alma, o costume de tapar os 

espelhos quando alguém da casa morria e a sua utilização em rituais de magia, bolas de 

cristal. 

   A aproximação afetiva com o interlocutor é novamente evocada: ―Sou do 

interior, o senhor também; na nossa terra, diz-se que nunca se deve olhar em espelho às 

horas mortas da noite, estando-se sozinho. Porque, neles, às vezes, em lugar de nossa 

imagem, assombra-nos alguma outra e medonha visão‖. Segue-se a isso uma declaração 

cética que nos parece também irônica do narrador a respeito de sua pretensa 

objetividade e racionalidade na condução da pesquisa existencial: ―Sou, porém, 

positivo, um racional, piso o chão a pés e patas. Satisfazer-me com fantásticas não-

explicações? — jamais‖ (ROSA, 2001, p. 121). E ainda: ―Eu, porém, era um 

perquiridor imparcial, neutro absolutamente. O caçador de meu próprio aspecto formal, 

movido por curiosidade, quando não impessoal, desinteressada; para não dizer o urgir 

científico‖ (ROSA, 2001, p. 123).  
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   Percebemos que o acesso ao transcendente dá-se nas ocorrências por vezes mais 

simples do cotidiano: 

Foi num lavatório de edifício público, por acaso (...). Descuidado, avistei... Explico-lhe: 

dois espelhos — um de parede, o outro de porta lateral, aberta em ângulo propício — 

faziam jogo. E o que enxerguei, por instante, foi uma figura, perfil humano, desagradável 

ao derradeiro grau, repulsivo senão hediondo. Deu-me náusea, aquele homem, causava-me 

ódio e susto, eriçamento, espavor. E era – logo descobri... era eu, mesmo! (ROSA, 2001, 

p.122) 

  E passa a descrever uma série de estratégias de que se utiliza para lograr 

encontrar o seu eu: ―Desde aí, comecei a procurar-me — ao eu por detrás de mim — à 

tona dos espelhos‖ (ROSA, 2001, p. 122). 

Operava com toda a sorte de astúcias: o rapidíssimo relance, os golpes de esguelha, a longa 

obliqüidade apurada, as contra-surpresas, a finta de pálpebras, a tocaia com a luz de-

repente acesa, os ângulos variados incessantemente. Sobretudo, uma inembotável 

paciência. Mirava-me, também, em marcados momentos — de ira, medo, orgulho abatido 

ou dilatado, extrema alegria ou tristeza. Sobreabriam-se-me enigmas. Se, por exemplo, em 

estado de ódio, o senhor enfrenta objetivamente a sua imagem, o ódio reflui e recrudesce, 

em tremendas multiplicações: e o senhor vê, então, que, de fato, só se odeia é a si mesmo. 

(ROSA, 2001, p.123) 

Enfim, não lhe oculto haver recorrido a meios um tanto empíricos: gradações de luzes, 

lâmpadas coloridas, pomadas fosforescentes na obscuridade. Só a uma expediência me 

recusei, por medíocre senão falseadora, a de empregar outras substâncias no aço e 

estanhagem dos espelhos. Mas, era principalmente no modus de focar, na visão 

parcialmente alheada, que eu tinha de agilitar-me: olhar não-vendo. (ROSA, 2001, p.124) 

 

  O narrador declara que, motivado por dores de cabeça, abandonou a 

experiência, tendo passado meses sem se observar no espelho, não sem levantar a 

hipótese de a ter efetivamente interrompido por medo de conhecer o desconhecido: 

―Será que me acovardei, sem menos? Perdoe-me, o senhor, o constrangimento, ao ter 

de mudar de tom para confidência tão humana, em nota de fraqueza inesperada e 

indigna‖ (ROSA, 2001, p. 125).   
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  Quando torna o narrador a mirar-se no espelho, para seu total desconcerto, não 

se enxerga:  

Simplesmente lhe digo que me olhei num espelho e não me vi. Não vi nada. Só o campo, 

liso, às vácuas, aberto como o sol, água limpíssima, à dispersão da luz, tapadamente tudo. 

Eu não tinha formas, rosto? Apalpei-me, em muito. Mas, o invisto. O ficto. O sem 

evidência física. Eu era — o transparente contemplador?... Tirei-me. Aturdi-me, a ponto de 

me deixar cair numa poltrona. (ROSA, 2001, p.126) 

  Anos depois, ―ao fim de uma ocasião de sofrimentos grandes‖, ele novamente se 

enxerga, aos poucos, em traços indefinidos: ―vi, a mim mesmo, de novo, meu rosto, um 

rosto; não este, que o senhor razoavelmente me atribui. Mas o ainda-nem-rosto — 

quase delineado, apenas — mal emergindo, qual uma flor pelágica, de nascimento 

abissal... E era não mais que: rostinho de menino, de menos-que-menino, só‖ (ROSA, 

2001, p. 127).  

  Desse acontecimento aparentemente banal, o narrador tira a interessante 

conclusão de que as almas vão sendo construídas a partir das experiências que a vida 

nos apresenta. Neste caso, viver adquire novos e desafiadores significados: ―a ―vida‖ 

consiste em experiência extrema e séria; sua técnica — ou pelo menos parte — 

exigindo o consciente alijamento, o despojamento, de tudo o que obstrui o crescer da 

alma, o que a atulha e soterra?‖ (ROSA, 2001, p. 128) 

  E finaliza suas profundas reflexões questionando se, em não vislumbrarmos esse 

entendimento, chegamos efetivamente a existir. Em caso positivo, ―está 

irremediavelmente destruída a concepção de vivermos em agradável acaso, sem razão 

nenhuma, num vale de bobagens‖ (ROSA, 2001, p. 128). 

 

AXOLOTE 

Julio Cortázar inicia o conto Axolotes (1969) com uma declaração 

desconcertante de seu narrado: fruto do acaso, no passado, havia pensado e observado 
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muito os axolotes, sobretudo ―sua imobilidade, seus imperceptíveis movimentos‖ 

(CORTÁZAR, 1974, p. 163), mas que agora ele próprio havia se tornado um axolote.  

O narrador se apressa em nos apresentar uma definição acadêmica de axolote: 

―os axolotes são formas larvais, providas de brânquias, de uma espécie de batráquios do 

gênero amblistoma‖ (CORTÁZAR, 1974, p. 163-164). Acrescenta que eles eram 

mexicanos (―pequenos rostos rosados astecas‖).  

 

 

  
 

(http://www.mundoeducacao.com.br/biologia/axolote-ambystoma-mexicanum.htm) 

 

 

 

 

http://www.mundoeducacao.com.br/biologia/axolote-ambystoma-mexicanum.htm
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Em artigo do médico-veterinário João Martins colhemos as seguintes 

interessantes informações sobre os axolotes: são anfíbios, originários do México, 

pertencem à família das salamandras, existem cerca de 30 espécies. Mantém as 

características larvares ao longo da vida, não desenvolvendo estruturas típicas das 

salamandras adultas. Possuem uma espantosa capacidade de regeneração, sendo capazes 

de regenerar na sua totalidade um membro perdido, o que o leva a ser um interessante 

alvo de estudo como animal de laboratório. Podem atingir até cerca de 30 cm em 

adultos e são carnívoros. 

O narrador fica completamente obcecado pelos axolotes, e passa a ir diariamente 

observá-los no aquário, numa tentativa que nos parece inconsciente de tentar estudá-los 

e entendê-los para lograr entender-se. Desde o princípio sente-se atraído e conectado a 

eles, estabelecendo-se uma relação de identificação e cumplicidade: ―(...) desde o 

primeiro momento compreendi que estávamos ligados, que algo infinitamente perdido e 

distante continuava, apesar disso, nos unindo‖ (CORTÁZAR, 1974, p. 164). 

O processo de identificação vai se intensificando gradualmente, a ponto de 

tornar-se uma espécie de fusão/metamorfose: ―Vi um corpinho rosado e parecendo 

translúcido (pensei nas estatuetas chinesas de vidro leitoso), semelhante a um pequeno 

lagarto de 15 centímetros, terminado em um rabo de peixe de uma delicadeza 

extraordinária, a parte mais sensível do nosso corpo‖ (CORTÁZAR, 1974, p. 164-165).  

Algumas características dos Axolotes despertam o fascínio do narrador, como a 

praticamente absoluta imobilidade, ―silenciosamente, me pareceu compreender sua 

vontade secreta, abolir o espaço e o tempo com uma imobilidade indiferente‖ 

(CORTÁZAR, 1974, p. 166), a delicadeza física, os olhos, a incapacidade de reagir a 

estímulos externos ao aquário ―era inútil bater com o dedo no vidro, diante de suas 

caras; jamais se percebia a menor reação‖ (CORTÁZAR, 1974, p. 166), a total abulia:  

o que me fascinou foram as patas, de uma finura sutilíssima, acabadas em miúdos dedos,  

em unhas minuciosamente humanas. Então descobri seus olhos, sua cara. Um rosto 

inexpressivo, sem outro rasgo que os olhos, dois orifícios como cabeça de alfinete, 

inteiramente de um ouro transparente, carentes de vida, mas olhando, deixando-se penetrar 
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por meu olhar, que parecia passar através do ponto áureo e se perder em um diáfano 

mistério interior. (CORTÁZAR, 1974, p. 165) 

Os inexpressivos olhos dos Axolotes, aqui parecem funcionar como espelhos 

que se abrem para o ―mistério interior‖, são um convite para o despertar de novas 

percepções, re-significando antigos paradigmas, numa proposta de renovação da função 

do olhar, para além da mera materialidade absorvente e limitante do humano: ―Seus 

olhos, sobretudo, me fascinavam. Ao lado deles, nos outros aquários, diversos peixes 

me mostravam a singela estupidez de seus belos olhos semelhantes aos nossos. Os olhos 

dos axolotes me falavam da presença de uma vida diferente, de outra maneira de olhar‖. 

E ainda: ―Os olhos de ouro continuavam ardendo com sua doce, terrível luz; 

continuavam me olhando de uma profundidade insondável, que me dava vertigem‖ 

(CORTÁZAR, 1974, p. 166).  

E é exatamente pelo critério de uma radical dessemelhança entre homens e 

axolotes que o narrador procura demonstrar e sustentar o seu ponto de vista de que, na 

verdade, essas duas espécie estão mais próximas do que homens e macacos: ―Os cortes 

antropomórficos de um macaco revelam, ao contrário do que acredita a maioria, a 

distância entre eles e nós. A absoluta falta de semelhança dos axolotes com o ser 

humano provou que meu reconhecimento era válido, que não me apoiava em analogias 

fáceis‖ (CORTÁZAR, 1974, p. 166).  

 ―Não eram animais‖. Seriam os Axolotes ex-humanos metamorfoseados, 

aprisionados num corpo frágil e limitado, condenados a pensar e, no entanto, privados 

das possibilidades comunicativo-interativas do ser humano? ―Comecei a ver nos 

axolotes uma metamorfose que não conseguia anular uma misteriosa humanidade. 

Imaginei-os conscientes, escravos de seu corpo, infinitamente condenados a um silêncio 

abismal, a uma reflexão desesperada‖ (CORTÁZAR, 1974, p. 167). Logo após, o 

narrador declara que, apesar de não serem humanos, com nenhum outro animal havia 

estabelecido uma relação tão profunda.  

Em certa altura o narrador confessa que teme os axolotes e, aqui também 

Cortázar, como Guimarães Rosa, tematiza o medo do desconhecido, de cruzar as 

fronteiras do imponderável. 
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Cortázar aprofunda a reflexão a respeito da função dos olhos enquanto 

espelhamento do eu. Percepção de que, embora imersos em uma quase total 

imobilidade, os axolotes seriam dotados de um enxergar mais amplo e permanente, 

espécie de maldição: ―Talvez seus olhos vissem em noite escura, e o dia continuava 

para eles indefinidamente. Os olhos dos axolotes não têm pálpebras‖ (CORTÁZAR, 

1974, p. 168).  

Um recurso interessante nesta narrativa fantástica é que, a todo o momento, ela é 

desarticulada, relativizada, naturalizada, através da reiteração de que não havia nada de  

estranho nos acontecimentos narrados: ―Não há nada de estranho nisto‖ (CORTÁZAR, 

1974, p. 164), ―Agora sei que não houve nada de estranho, que isso tinha que 

acontecer‖, ―Por isso não houve nada de estranho no que aconteceu‖ (CORTÁZAR, 

1974, p. 168).  

E então a insólita metamorfose do homem em axolote se completa: 

Minha cara estava grudada no vidro do aquário, meus olhos tratavam uma vez mais de 

penetrar no mistério desses olhos de ouro sem íris e sem pupila. Via de muito perto a cara 

de um axolote imóvel junto ao vidro. Sem transição, sem surpresa, vi minha cara contra o 

vidro, em vez do axolote vi minha cara contra o vidro, eu a vi fora do aquário, do outro lado 

do vidro. Então minha cara se afastou e eu compreendi. (CORTÁZAR, 1974, p. 168) 

 E neste processo que o narrador se esforça por apresentar como natural, apenas o 

fato de continuar de posse da faculdade de pensar causa estranhamento ao narrador: ―Só 

uma coisa era estranha: continuar pensando como antes, saber‖ (CORTÁZAR, 1974, p. 

168). E surge o horror de se acreditar ―prisioneiro em um corpo de axolote, 

transmigrado a ele com meu pensamento de homem, enterrado vivo em um axolote, 

condenado a me mexer lucidamente entre criaturas insensíveis‖ (CORTÁZAR, 1974, p. 

169).  

 Cortazar finaliza o conto com uma interessantíssima proposta metaficcional, que 

consiste em o axolote que tinha sido homem, desejar que o homem que se transformou 

em axolote escreva sobre a história que acaba de ser narrada: ―Parece-me que de tudo 

isto pude comunicar-lhe algo nos primeiros dias, quando eu ainda era ele. E nesta 
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solidão final, à qual ele já não volta, consola-me pensar que talvez vá escrever sobre 

nós, pensando imaginar um conto, vá escrever tudo isto sobre os axolotes‖ 

(CORTÁZAR, 1974, p. 170).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Encontramos em Bosi, em uma abordagem sobre a obra de Guimarães Rosa, o 

respaldo para o nosso entendimento a respeito da  presença do elemento fantástico na 

produção literária contemporânea latino-americana como instrumento propiciatório de 

uma reflexão mais aprofundada sobre o enfrentamento da realidade. Surge, então, um 

inquietante e instigante desejo no ser humano de superar a imanência que o absorve e 

diminui em sua busca pela transcendência enquanto dimensão que lhe confere a 

possibilidade de vislumbrar conhecimentos e experiências supostamente inacessíveis do 

ponto de vista lógico-racional. 

A sua obra situa-se na vanguarda da narrativa contemporânea que se tem abeirado dos 

limites entre real e surreal (Borges, Buzzati, Calvino) e tem explorado com paixão as 

dimensões pré-conscientes do ser humano (Faulkner, Gadda, Cortázar e o avatar de todos, 

James Joyce). (BOSI, 2001, p. 432) 

Antonio Candido (CANDIDO, 1987, p. 207) considera Guimarães Rosa ―o 

maior ficcionista da língua portuguesa em nosso tempo‖, exatamente na medida em que 

foi capaz de mostrar que ―é possível superar o realismo para intensificar o senso do 

real‖ e que ―é possível entrar pelo fantástico e comunicar o mais legítimo sentimento do 

verdadeiro‖. 

Finalizando nossa investigação, confrontaremos algumas passagens dos três 

contos, com o objetivo de enfatizar aproximações. 

Machado explicita um dos elementos que nos parece ser o móvel da pesquisa 

existencial empreendida nos três contos: a curiosidade: ―Santa curiosidade! tu não és só 

a alma da civilização, és também o pomo da concórdia (...). A sala, até há pouco ruidosa 

de física e metafísica, é agora um mar morto‖ (ASSIS, 1989, p. 155)  
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O espelho, nos contos de Machado e Rosa, e o aquário, no de Cortázar, nos 

parece ser a metáfora da porta de acesso ao recôndito da alma.   

Bastante significativa a passagem do conto de Machado em que o espelho 

―reproduz‖ o homem de forma pouco nítida, talvez nos revelando a nível físico a falta 

de autoconhecimento do personagem: ―O próprio vidro parecia conjurado com o resto 

do universo; não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, 

sombra de sombra‖.
 
(ASSIS, 1989, p. 160-161)  

  O conto de Rosa dialoga diretamente com o de Cortázar, na medida em que 

discute a obscuridade do olhar humano, metáfora para a (in)capacidade de percepção 

daquilo que escapa aos nossos sentidos puramente físicos: ―os próprios olhos, de cada 

um de nós, padecem viciação de origem, defeitos com que cresceram e a que se 

afizeram, mais e mais‖. E acrescenta: ―Os olhos, por enquanto, são a porta do engano; 

duvide deles, dos seus, não de mim‖ (ROSA, 2001, p. 120). Ou seja, a dúvida pode 

recair nos olhos, no físico, não no relato de uma experiência metafísica.  
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GUERRA Y PAZ: EN BUSCA DE PROPUESTAS Y 
PRECISIONES. REFLEXION SOBRE LA POLEMOLOGIA. 

JUAN BRANDO  (UNLA- Aadie-Ba- Conicet) 

 

  El presente artículo plantea una serie de interrogantes acerca de la polemología, 

escudriñando la tradición  de justificación cristiana de la guerra y los intentos de 

elucidación de las causas políticas y culturales del pólemos. Seguidamente se 

enuncian algunas propuestas acerca de una posible filosofía de la guerra, se habla 

sobre la tematización de la paz y sus vínculos con el regionalismo y los debates en 

torno a la sociobiología. Se trata, en suma, de una reflexión introductoria a los 

principales problemas puntuales que podrían plantearse a la filosofía polemológico-

irénica  en la actualidad y el futuro. 

  

 1-1. En los ámbitos de pensamiento y discusión sobre la guerra, que están siendo 

últimamente bastante feraces, no se silencia nunca el hecho de que la primer mitad 

del siglo xx ha establecido un importante listón en la consideración teórica sobre 

ella, tributario del impacto que causaron los conflictos mundiales en la reflexión 

moral. La filosofía occidental, desde sus inicios, ha atendido a la cuestión de la 

guerra. Sin embargo, la importancia del fenómeno de la guerra parece 

incrementarse espasmódicamente en los momentos en que se convierte en un 

fenómeno conocido de primera mano y los adelantos técnicos amenazan con hacer 

cambiar plenamente su sentido. Esto ocurre también en el siglo xvi, de lo cual 

servirían de ejemplo las guerras de Italia tal como las describen los manuales de 

historia.  

  Me he ocupado un poco de asuntos como estos en una serie de breves trabajos 

consagrados a explicar las ideas sobre la guerra de autores como Lutero, Erasmo, 

Francisco de Vitoria, y, algo más tangencialmente, Juan Luis Vives
1
. Los trabajos 

                                      
1 “Vitoria: una concepción cristiana de la guerra” en P. SLAVIN (comp.) 5 Jornadas Nacionales de 
Filosofía y Ciencia Política, Mar del Plata, 2005; “Lutero: la violencia como imperativo del amor” en P. 
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tenían una complexión algo independiente, porque estos autores difieren mucho 

entre sí. Simplificando un poco, podría decir que reconozco una total identificación 

entre Erasmo y Vives
2
, mientras que tan solo una especie de parecido de familia 

entre el jurista tardo-escolástico Vitoria y el evangélico Lutero, con su teoría de la 

violencia como “imperativo del amor”. Habría que establecer hasta que punto el 

vínculo entre Erasmo y Vitoria, refrendado a veces por el anecdotario histórico, 

tiene visos de real espiritualidad. No es, sin embargo, el momento para eso. En 

líneas generales, podemos adoptar elementalmente estos dos frentes en el 

pensamiento polemológico del xvi, que podríamos llamar el de los justificadores de 

la guerra y el de los impugnadores.   

  Esta clasificación, que parece algo basta, involucra, según creo, una dicotomía que 

parte por el eje al pensamiento cristiano en el asunto particular de expedirse con 

respecto a la guerra. Esa dicotomía, que habría que esclarecer y elucidar (p.e, en 

hasta que punto compromete también a la violencia política) es la que fuerza a que 

una serie de autores cristianos (por si estábamos desprevenidos Lutero, Erasmo, 

Vitoria y Vives lo son) se ocupen tanto de defender como de confutar el fenómeno 

de la guerra. Alguien podría decir, recordando la metáfora sugerida por San 

Jerónimo, que en este punto el Cristianismo está laudando a Júpiter y a Dios con la 

misma lengua. Ya suponemos que si bien el Cristianismo es una filosofía que debe, 

en ocasiones, admitir en su seno ciertas sobrepujas con respecto al orden racional, 

no se trata precisamente de que lo haga de buen grado o con ligereza. El maridaje 

entre las verdades de la fe y de la razón, que no nos proponemos ni de lejos 

explanar aquí, está bien expresado por algunos acendrados escritores cristianos: por 

ejemplo, Etienne Gilson en su libro El Espíritu de la filosofía medieval, que es 

fondalmente un estudio sobre la filosofía del Cristianismo. De esta suerte, un 

Cristianismo enemigo de las contradicciones en los términos, y afín al ánimo 

tomista de refrendar en lo posible las verdades de la fe con el auxilio de la razón, no 

                                                                                                    
SLAVIN (comp.) 6 Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política, Mar del Plata, 2006; “Notas sobre el 
pacifismo erasmiano” en P. SLAVIN (comp.) 7 Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política, Mar del 
Plata, 2007. 
2 Cf. ERASMO, Elogio de la locura, Buenos Aires, CEAL, 1969.  



Revista Litteris –  Ciências Humanas – Filosofia e Ciências Políticas 
Número 6 – Novembro de 2010 

 
 

será anuente a aceptar una antinomia en su seno respecto a la legitimidad de la 

guerra: más bien se mostrará de acuerdo en que haya opiniones plurales, lo que 

probaría que la luz natural todavía no hubo alcanzado alguna clase de verdad 

esencial sobre ella.  

   

1-2. Jacques Maritain es, por primera de cuentas, un escritor cristiano, pero además, 

preocupado por la cuestión de la guerra. En su opinión, las guerras mundiales  

significan la aniquilación del mundo moderno, afectado por corrientes de 

pensamiento de la tradición occidental que merecen de su parte acerbas críticas:  

 

Asistimos a la liquidación del mundo moderno, de este mundo que el 

pesimismo de Maquiavelo hizo tomar la fuerza injusta por la esencia de la 

política, al que la escisión de Lutero desequilibró separando a Alemania de la 

comunidad europea, donde el absolutismo del antiguo régimen ha cambiado 

poco a poco el orden cristiano en un orden de violencia, separado cada vez 

más de las fuentes cristianas de la vida, a que el racionalismo de Descartes y 

los enciclopedistas lanzó a un optimismo ilusorio; en el que el naturalismo 

seudocristiano de Juan Jacobo Rousseau llevó a confundir las aspiraciones 

sagradas del corazón del hombre a la espera de un reinado de Dios sobre la 

tierra, procurado por el Estado o por la revolución; al cual el panteísmo de 

Hegel enseñó a deificar su propio movimiento histórico, y cuya decadencia 

fue precipitada por el advenimiento de la clase burguesa, el régimen del 

provecho capitalista, los conflictos imperialistas y el absolutismo 

desenfrenado de los estados nacionales.
3
 

 

 En esta elocuente cita se advierten ya algunos trazos de la posición de Maritain. 

Según él, el Cristianismo se identifica con lo más eminente de la civilización 

occidental y conforma sus principales fuerzas vitales. Las cosas han ido de mal en 

peor en la medida en que el mensaje cristiano ha sido tramoyado, disfrazado y 
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subvertido con propósitos bajos. Según Maritain, el Nazismo ha pretendido la 

abrogación de toda libertad y ha usado para ello subterfugios del lenguaje que 

comprometieron los conceptos de penitencia, compunción y pureza. Pero ese 

sórdido blandir de la pureza debe ser purificado, si se permite el giro. La guerra es 

la situación justa para bosquejar el mundo del futuro a partir de una reforma 

intelectual y moral. Esta es la única justificación por la cual, según ilustra Maritain, 

los soldados americanos persistían en el idealismo del sacrificio y la muerte por la 

libertad.   

  Ese sentido de libertad emerge, según Maritain, de la Revolución Francesa y de la 

amplia difusión, a partir de ella, de las líneas de un Cristianismo “laicizado” o 

“secularizado”. Desde ese momento, es muy difícil abjurar de los ideales 

occidentales de libertad o justicia sin afrontar problemas de conciencia.  

  El alejamiento respecto del espíritu cristiano toma entonces la forma de un cisma 

entre el carácter real del mundo y los principios espirituales que lo habían 

conformado, esquema comparable a la corroboración, por parte de algunas 

vertientes de la sociología, del divorcio entre la modernidad cultural y la 

modernización social deudora de las premisas de aquella. Ya vemos cómo la 

purificación pretendida por Maritain consistiría esencialmente en una restitución al 

Cristianismo de las ideas de justicia y libertad, despojo al cual se debe –y este es un 

punto clave de su argumentación- el fracaso de las naciones modernas en la 

realización de la democracia:  

 

En su principio esencial, esta forma y este ideal de vida común que se 

llama democracia vienen de la inspiración evangélica y no pueden 

subsistir sin ella; y en virtud de la ciega lógica de los conflictos 

históricos y de los mecanismos de la memoria social, que no tiene nada 

que ver con la lógica del pensamiento, se ha visto a las fuerzas 

directrices de las democracias modernas renegar durante un siglo del 

Evangelio y del Cristianismo, en nombre de la libertad humana, y a las 

                                                                                                    
3 J. MARITAIN, Cristianismo y Democracia, Buenos Aires, Dédalo, 1961, p.24-25.  
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fuerzas directrices de las capas sociales cristianas, combatir durante un 

siglo las aspiraciones democráticas en nombre de la religión. 
4
 

 

   ¿Es posible, como aduce Maritain, que la proliferación de la guerra y el colapso 

de las formas de vida democrática se deban a un progresivo alejamiento del 

Cristianismo? Acaso también la proximidad con él, si se piensa en la contradicción 

intestina que apuntábamos más arriba. Ella puede graficarse refiriéndose a la teoría 

de los dos pactos, o a Cristo diciendo “vuelve tu espada a la vaina” y las palabras 

del Deuteronomio: “Comienza a tomar posesión, y empéñate con él en guerra; hoy 

comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo; 

los cuales oirán tu fama, y temblarán, y angustiarse han delante de ti”. Pero 

también, por supuesto, a las teorías de la guerra justa de extracción cristiana, frente 

a sus pacifismos. 

   Se ha visto ya el acento que pone Maritain en la influencia de la conspiración 

económica y política en la guerra, la destrucción y la opresión. Lo que digo aquí –

aunque medrosamente- es que el mensaje anfibológico del Cristianismo con 

respecto a la guerra no ha sido inofensivo: más bien ha tendido a fomentarla y 

vestirla con trazas elegantes. Si la insolencia humana estaba hambrienta de un 

“pastel divino”, la doctrina cristiana se lo ha ofrecido en sus propias manos.  

 

 

  2-1. El apartado anterior se ocupaba, en cierto modo, de la concepción cristiana de 

la guerra. Podría inquirirse por qué escudriñando la relación entre las iglesias 

cristianas: tal vez porque, como sabrán los marxistas, la crítica a la religión es la 

premisa de toda crítica. Semejante crítica debe augurar para nosotros un posible 

pensamiento sobre la guerra carente de presupuestos, desapasionado y sostenido.  

  De acuerdo a  lo apuntado antes, deberíamos preguntar si acaso una reflexión 

sobre la polemología del futuro debe tener una inspiración exclusivamente critica. 

Sobre eso, tengo alguna posición, si bien pasible de ser revisada. Quisiera sostener 

                                      
4 MARITAIN, Ob. cit. p. 32-33.  
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que un pensamiento sobre la guerra remitido a las condiciones que elementalmente  

se han propuesto (equilibrio emocional, ausencia de presupuestos, persistencia) 

debe situarse al margen de las teorías de la historia, puesto que estas, por un influjo 

que podría estudiarse y que no es recomendable pasar por alto, tienden siempre a 

buscar y encontrar justificaciones trascendentes para el pólemos o fenómeno de la 

guerra.  Esto no impide, desde luego, que el pensamiento sobre la guerra pueda 

asumir algún intento de fundamentación y no  esté restringido a una inspiración 

disolvente. Espero poder explicarme luego sobre el modo en que, según creo, no lo 

está.  

  He dicho en otros lugares, y repetiré ahora,  cuáles son a mi entender los 

propósitos de los más relevantes programas de Filosofía de la Guerra que se han 

ofrecido contemporáneamente: 1) la descripción del estatus de las teorías de la 

justificación de la guerra, 2) el estudio crítico de las probables causas políticas y 

culturales de la guerra, y 3) la clasificación y el esclarecimiento de las propuestas 

para la paz.  

  Como en otras materias morales, la justificación o fundamentación constituye un 

asunto relevante en la teoría de la guerra. Para su estudio, hay que partir de una 

noción de “facticidad” del fenómeno de la guerra. Es cierto que habíamos 

propugnado evitar las premeditaciones, pero dudar de que la guerra sea una cuestión 

de hecho parece un exceso. A partir de esa confirmación, algunos se animan a 

postular un principio de conflictividad radical constitutivo de la realidad, asunto 

sobre el que no nos pronunciaremos ahora.  

  Creo que la clasificación de justificaciones de la guerra que ha formulado 

Norberto Bobbio esconde, y no en forma muy recóndita, un sesgo preferentemente 

jurídico (por oposición a “metafísico”). La clasificación reza que hay tres grupos 

diferenciados de teorías de justificación de la guerra: 1) las que tienden a justificar 

todas las guerras, 2) las que tienden a no justificar ninguna, y 3)las intermedias, que 

aprueban unas y condenan otras.  

  Empero, ¿Es aceptable considerar la guerra como un expediente jurídico? Al decir 

de Bobbio, un procedimiento jurídico tiene la finalidad de hacer victorioso a quien 
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tiene razón, mientras que el resultado de la guerra no hace sino dar la razón a quien 

ya consiguió la victoria. Podría añadirse que la guerra sería, prima facie, incapaz de 

zanjar una disputa en la que ambas partes tengan razón, o ninguna de ellas la tenga 

(omitiendo el asunto de la paridad de fuerzas, advertido por Clausewitz: ¿Y si no se 

sabe quién gana la guerra?) Según parece, es conveniente que el filósofo de la 

guerra tenga la mente llena de este tipo de paradojas.  

  Lutero, que es un autor que considera que la guerra es un mal aparente (puesto que 

esconde un bien que es la preservación de la vida y los bienes de los cristianos) 

podría ser inscrito en el lugar de las teorías justificatorias
5
, con la salvedad de que 

no son justas las guerras que declara un tirano injusto. Todo está bien si se acepta, 

con Bobbio, que estas teorías tienden a justificar todas las guerras. Erasmo admite 

que no hay manera posible de justificar una guerra, lo que marca bastante 

claramente que su teoría es no-justificatoria. El caso de Francisco de Vitoria es más 

irresoluto: por momentos sostiene que  la guerra es “lícita” para los cristianos, y por 

otros, en los que aparece más reflexivo, dice que hay que pensar que la guerra es 

algo injusto
6
. Por comodidad, podríamos ubicarlo en un lugar intermedio, 

tomándonos especialmente de su teoría de la “guerra defensiva”. 

  Más allá de las opiniones al respecto, es visible que las teorías de la guerra justa 

han considerado a la guerra como un medio “lícito” para la resolución de conflictos, 

no obstante el hecho ostensible de que los resuelve a favor del más fuerte. Se ha 

dicho alguna vez que Vitoria no era un moralista, pero probablemente no ha sido 

insensible a ciertas perplejidades.  

  En fin, puede que la articulación de las clasificaciones con las teorías sea de 

utilidad.  

 

 

 3-1. Paso ahora a otras cosas, que conciernen a las causas políticas y culturales de 

la guerra, pero que tematizaré de un modo particular. Hace tiempo, he sido 

                                      
5 LUTERO, Escritos Políticos, Madrid, Tecnos, 1990, p.64.  
6 Cf. F. VITORIA, Escritos Políticos, Buenos Aires, Depalma, 1967.  
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consultado por un joven cientista político acerca de los aspectos filosóficos de la 

guerra. Los progresos que hizo deben algo a mis recomendaciones, pero más a su 

propio esmero y capacidad. En su breve artículo “La filosofía política y la ética 

frente al problema de la guerra”, que leí por atención suya, luce preocupado por la 

situación de la moderna filosofía de la guerra, entendiendo ésta como una síntesis, 

pretendida sobre todo en el medio norteamericano, de varias disciplinas con 

competencia en el tema de la guerra, verbigracia, las ciencias éticas y políticas, la 

sociología, la sociobiología. Los interrogantes planteados por la emergencia de una 

disciplina como ésta concernirían, según dice, a la situación de la filosofía práctica 

y la conveniencia de abandonar sus perspectivas y discursos normativos.  

  Estas prevenciones contra cierta clase de cientificismo puede que sean de recibo: 

en mi opinión, están en la línea del rechazo histórico de la filosofía moral estándar a 

aceptar o incorporar métodos de las ciencias naturales, falta connotada a veces por 

la expresión (acuñada por Moore, o alguien más) “falacia naturalista”. No nos 

ocupa ahora la discusión fina: sólo quería mencionarla en forma esquemática.  

  Si aceptamos una posición como la de Horowitz, la filosofía no debe encarar el 

tema de la guerra y la paz a través de los tratados o alianzas: en cambio, debe 

preguntar por el por qué de los fenómenos y por los estados mentales que ellos 

expresan
7
. El examen del comportamiento humano es lo que da a una reflexión 

sobre la guerra su carácter filosófico. De esta suerte, ¿dejaría de ser estrictamente 

filosófica la polemología por atender a las especulaciones de las ciencias 

biológicas? ¿O lo sería aún más, por estar centrando sus investigaciones en el 

comportamiento humano? Es mejor dejar las preguntas planteadas y aplazar las 

respuestas.  

   

3-2 .Las propuestas que yo deseo plantear en vistas a una futura filosofía de la 

guerra son las dos siguientes:  

                                      
7 Cf. I. HOROWITZ, La idea de la guerra y la paz en la filosofía contemporánea, Buenos Aires, Galatea, 
1960.  
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1) La agresividad es inherente al comportamiento humano, pero no debería 

entenderse según modelos ficcionales como el de “estado de naturaleza” difundido 

en la teoría política clásica. El fenómeno de la guerra debería estudiarse en estrecha 

relación con los estudios y reflexiones sobre la cultura y la conflictividad cultural.  

2) La ritualización de la violencia, tal como ha sido estudiada por la etología, es 

una forma posible de desviación de los instintos agresivos en todas las especies, y 

también en la humana. Por lo tanto las ciencias del hombre, incluyendo entre ellas a 

la filosofía, pueden contribuir a incrementar los procesos de ritualización, a los que 

yo llamo “alternativas agonales”. Una polemología o filosofía de la guerra debería 

ser capaz de proponer “alternativas agonales” frente a la vigencia del pólemos o 

fenómeno de la guerra.  

  Algunos aspectos de la propuesta quedarán aquí inexplicados: no obstante, no 

sería justo silenciar una objeción que creo probable. Supongamos que alguien, 

acaso alguien escéptico con respecto al carácter propositivo de la polemología,  

preguntase si las propuestas  de más arriba suponen que hay “progreso” a través de 

una gradual eliminación de la guerra o la agresión. Deberíamos admitir que es así, 

al menos en algún sentido. De modo que el escéptico podría decir que esas hipótesis 

son compatibles con una teoría del “equilibrio del terror” o con una teoría optimista 

de la historia, en particular, claro está, por vía de la noción de “progreso”. En 

resumidas cuentas, estaría diciéndonos que la teoría abraza una visión de la historia 

en particular. Pero, ¿no era una de sus principales demandas la de apartarse de los 

cánones de la filosofía de la historia? Trampas de este tipo nos forzarían, 

lamentablemente, a tener que elaborar algún tipo de aclaración terminológica. ¿Será 

la contribución a la disminución de las cotas de agresión que se pretende de parte de 

la polemología un “progreso” en el mismo sentido o con la misma carga que se le 

confiere en las teorías de la historia? Es otra buena pregunta para dejar en suspenso.  

 

 

  4. Agregaré ahora algunas palabras acerca de la paz. A menudo se sugiere que la 

paz se halla menoscabada por la guerra en el tratamiento que recibe cada una de 
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ellas en la literatura (se habla de polemología, pero casi nunca de “irenología”). Da 

la sensación de que no hay mucho que se pueda decir de la paz, a no ser 

comprometiendo sus relaciones de antagonismo con la guerra. Esto ha llevado a 

algunos a conjeturar, incluso, que la guerra merece más consideración porque es 

“existencialmente” un hecho más relevante para la vida humana. Al respecto, es 

sugestivo –aunque está algo fuera de nuestra óptica- el hecho de que hay teorías de 

la historia o teorías de metafísica que postulan que la guerra o la discordia están a la 

base de la realidad, pero no las hay, al menos que hayan alcanzado cierta fama, en 

las  que la paz o la concordia tengan con la realidad esa relación constitutiva, a no 

ser que se quiera considerar a la tensión misma como una armonía. Esto último es, 

de todos modos, una opinión disputable.  

  Dicho sea de paso, no se está diciendo nada culminante con la constatación de que 

se ha escrito mucho sobre la guerra y comparativamente poco sobre la paz: ante 

todo, si ese poco incluye algo menos que toda la obra de Erasmo y Lefevbre d‟ 

Etaples. Con sólo eso, no sería justo decir que la paz no ha merecido la atención de 

los grandes espíritus.  

  Sobre esto, colijo lo siguiente: es difícil pensar la paz sin el contrapunto de la 

guerra. La paz y la guerra definidas por la tradición del derecho natural se 

restringen a lo que ocurre con los grupos políticos: pero la paz en sentido lato no 

parece ser un acontecimiento del mismo rango que la guerra. Mientras la guerra es 

una situación que ocurre en el mundo (o, algo más abstractamente, un “estado”) la 

paz parece tener la forma de una aspiración y una representación ideal: incluso de la 

representación de un soberano bien a ser realizado en el mundo.       

 

5 

  Ahora voy a hacer unas breves recapitulaciones e introducir algunas conjeturas 

que, según creo, no carecen de interés. Como ocurre a menudo en los asuntos 

morales, el estudio sobre la paz presenta grados diversos de aproximación a la 

realidad efectiva. En algunas ocasiones la reflexión se pronuncia derechamente 

sobre los tratados de paz y los hábitos de tolerancia entre naciones y grupos 



Revista Litteris –  Ciências Humanas – Filosofia e Ciências Políticas 
Número 6 – Novembro de 2010 

 
 

humanos. En otras, asume una gran escala al escudriñar los fenómenos de la paz o 

de la guerra, sus génesis y sus manifestaciones a través de patrones explicativos que 

tienen resabios de la filosofía moral, la biología del comportamiento, e incluso la 

sicología de masas. ¿Cuál es el vínculo entre estos distritos del pensamiento y la 

política pública, particularmente, en la cuestión de buscar una supresión progresiva 

de la guerra y el fomento de las vías para la paz? ¿Acaso no hay forma de transferir 

los hallazgos de uno al otro lado? A veces da la impresión de que la polemología o 

irenología especulativas están confinadas a relevar lo que ya ocurrió y son inanes 

frente al horizonte siempre contingente e imprevisible de la política pública. Así, 

esa brecha aparentemente insalvable estaría exhibiendo una especie de antinomia 

entre validez y vigencia. Pero esto tanto puede ser una verdad inconcusa como un 

prejuicio exacerbado del realismo político.  

  Un punto de elucidación que no merece pasarse en silencio es el de los vínculos 

entre la guerra y los estudios sobre la cultura, presentes en jocundos debates 

intelectuales desde mediados del siglo XX, y que han hecho emerger la cuestión de 

la conflictividad cultural. Precisamente, si, como afirman algunas teorías, la 

construcción de la propia identidad cultural y de las propias ideas sobre una cultura 

nacional están inspiradas en las peculiares formas de articulación que presentan los 

regionalismos, ¿Con qué fueros pueden trasponerse esas construcciones e ideas a la 

esfera internacional, sobre todo atendiendo a que en ella no hay algo que 

reproduzca la forma de la cultura nacional? (dicho en el estilo basto de la teoría 

política, las naciones son como individuos en “estado de naturaleza”). Deberíamos 

preguntarnos entonces hasta que punto son las decisiones de las políticas del estado 

en las relaciones internacionales o entre naciones el reflejo de las concepciones 

oficiales sobre la cultura, en la hipótesis de que esas concepciones tengan algún 

grado de imbricación con las situaciones de hecho de los regionalismos que obran al 

interior de una cultura nacional.  

  Lo que queremos decir aquí es que si el patrón cultural nacional está, en cierto 

modo, cortado al talle de la problemática regional, habría que  preguntarse si sería 
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adecuado o recomendable referirlo al ámbito de las relaciones internacionales y 

convertirlo en el trasfondo canónico de las políticas que se practican o adoptan.   

  Podría pensarse que tales dolencias sean inevitables, que estos sean los únicos, 

insuficientes recursos con que cuenta una cultura nacional en materia de auto 

comprensión cultural. Al menos, hasta tanto hubiese cobrado forma algo así como 

una identidad cultural mundial. Todos los corolarios y objeciones que se pueden 

plantear al asunto general de la “cultura mundial”, no pueden ser tratados en esta 

breve recensión. Pero ya se ve su vínculo con una polemología consecuente y con 

los frémitos y voces que anuncian la “crisis” de la cultura occidental europea y la 

pérdida indefectible de sus testamentos.  

  Nuestros estudios futuros deberían referirse, por tanto, y en un sentido amplio, a la 

guerra y la cultura, y su tratamiento en las políticas culturales e internacionales. 

Todas estas podrían llamarse “coerciones” que afectan a los individuos. Por lo tanto 

el estudio de ellas y de sus relaciones recíprocas debe interesar a cualquier persona 

que no sea por completo indiferente a su propia situación.   

   

6 

  Es pertinente aclarar, en lo posible, algo de lo esbozado en el apartado 3.1. Las 

formas de pensar la agresión se vieron conmovidas, seguramente, con la aparición 

de ciertos textos que se inscriben en una corriente socio-biológica. Algunos de sus 

adalides fueron severamente criticados, en particular porque han llegado a afirmar 

resueltamente que la sociobiologia podía arrogarse la tarea de ubicar a las ciencias 

sociales en un “marco de referencia” biológico, admitiendo incluso, en algunos 

casos,  que esta era su principal tarea. Tales afirmaciones obedecen al 

convencimiento de que el comportamiento humano está genéticamente 

determinado. Este convencimiento se ha nutrido de numerosas e interesantes 

investigaciones de la sociología de los animales superiores, que aspiran a esclarecer 

algunos aspectos de la conducta humana. Dicho un poco toscamente, hay en la liza 

dos posiciones antropologicas discrepantes: una que considera a la especie humana 

determinada mayormente por la evolución genética, y otra que considera al hombre 
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influido principalmente por su adaptación al ambiente. Esta ultima posición tendria 

la aparente ventaja de consentir que la propia cultura es un factor de alteración de la 

naturaleza humana, idea que luce bastante razonable. Desde la antropología, voces 

estentóreas afirman que todas las ciencias relacionadas con el hombre deberian 

comprenderse en un “marco de referencia” antropológico, lo cual parece 

perfectamente coherente desde un criterio terminista. Algunos antropólogos, cuando 

menos, no dudan de que una buena parte del comportamiento social humano tiene 

una “base” genética, pero no están por eso dispuestos a admitir que esté 

genéticamente determinado, forma de hablar que tiene un sentido bien diferente al 

anterior. La corriente antropológico-culturalista, con frecuencia, reclama atención al 

hecho, a su entender palmario, de que el género humano ocupa una posición nueva 

en lo atingente a la adaptación, como consecuencia de ciertos aspectos 

excepcionales en la historia de su evolución. Por consiguiente, seria precipitado 

decir que algunos rasgos universales en la especie humana (sobre todo en lo que 

concierne a la conducta social) obedezcan a una determinación genética, puesto que 

bien podrían deberse a las influencias ambientales o culturales. Los críticos de la 

sociobiología aceptan que el hombre posee una amplia gama de potencialidades de 

base genética, pero confían en que estas potencialidades son íntegramente 

maleables por la influencia de la cultura. Lejos de decir que el cerebro humano 

fuese como una “tabla rasa” pasivamente receptora del aprendizaje, se subraya en 

cambio la excepcionalidad del cerebro humano que en lugar de estar confinado a 

producir un comportamiento biológicamente predeterminado, da lugar a un 

comportamiento voluntario. 

  Escritores como Ashley Montagu han alertado sobre los peligros que están 

implicados en la difusión de la sociobiología; no tanto debidos a la actitud de 

algunos de sus founding  fathers, como lo podría ser Edward O. Wilson, sino a la de 

algunos de sus seguidores que llegasen – incluso algunos se cree que han llegado- a 

convertir estas teorías en una doctrina. Así, se piensa que los autores como Wilson, 

si bien en ocasiones exageran la nota con respecto a la importancia y el alcance de 

los hallazgos sociobiológicos, tienen al menos un reaseguro que les permite 
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reconsiderar algunas de sus afirmaciones más inmoderadas, pero no puede confiarse 

en que sus partidarios, si se involucran en una militancia obtusa, tengan los mismos 

escrúpulos que sus predecesores. Todo esto porque se teme, efectivamente, que la 

indiscutida prelatura de la sociobiología con respecto a las cuestiones de la 

naturaleza humana –que infructuosamente se quiere propugnar- haga que algunos 

tergiversen su sentido y echen a rodar argumentos de tipo racista.
8
 Por otra parte, la 

difusión alterada de la sociobiología  puede reforzar las concepciones del hombre 

como “guerrero natural” y estimular los argumentos fatalistas hacia sus 

posibilidades de cambio social y abrogación de la violencia.  

  Según sostiene Mary Midgley, el concebir al hombre como alguien con una 

infinita capacidad de adaptación, no significa descartar las fuentes de explicación 

biológica. A su entender, en el aprendizaje se encuentran infusas unas complejas 

pautas de respuesta que tienen una base biológica y que son proclives a responder a 

los  estímulos exteriores. Esta escritora, que parece situarse a medio camino entre el 

genetismo y el ambientalismo más acérrimos, relativiza asimismo la fiabilidad de 

los estudios comparativos de la antropología (verbigracia, Marvin Harris), 

aseverando que:  

 

Las comparaciones remotas son útiles…como correctivos, pero es imposible 

que ocupen el lugar de nuestro método primordial: pensamiento sólido y 

buenos conceptos descriptivos, centrados en los datos que nos rodean de 

                                      
8 En efecto hay escritores que han defendido la improbable idea de que todas las razas 

humanas tiene una propensión a no mezclarse con las demás. Esta idea se vería en serias 

dificultades para defenderse ante las teorías de la cultura que reconocen en cada una de 

las culturas regionales una fuente de vigor para la cultura ‘central’, y que el valor intrínseco 

de una cultura reside en la aportación que pueda rendir a las demás. Además hay algunos 

antropólogos que admiten que las ocasiones en que las razas humanas han permanecido 

apartadas entre sí, ha sido como consecuencia de obstáculos naturales difíciles de salvar, 

como las montañas y zonas de pantanos de la antigua Asia central.(Véase al respecto el 

libro clásico de T.S Eliot, Notas para una definición de la cultura, buenos Aires, Emecé, 

1952 y G.H Wells, Esquema de la historia universal, Buenos Aires, Anaconda) 
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modo inmediato, en nuestros propios corazones y las personas a quienes 

realmente conocemos. 
9
 

 

  En los cenáculos de las ciencias sociales se critica, tanto a la sociobiología como a 

la etología, su incapacidad para enunciar y definir las relaciones entre la llamada 

“base biológica” del hombre y su capacidad para la cultura. Esta crítica, que 

promueve debates del mayor interés, pone en suspenso el potencial impacto que las 

disciplinas sociobiológicas podrían tener sobre el método (el camino) de las 

ciencias sociales. El punto de mayor desconcierto al respecto son las afirmaciones 

de algunos sociobiólogos en el sentido de que la evolución cultural y la biológica 

son dos procesos diferentes y autónomos. La pregunta constante e incontestada que 

se dirige a la sociobiología (y que se formula eviternamente en cualquier estudio de 

la naturaleza humana) es “¿Cuáles son las relaciones precisas entre la naturaleza 

humana, la cultura y la evolución?” 

  El interrogante anterior –del que aquí solo hemos dado una formulación posible, y 

que seguramente admite otras- no es ajeno a ciertos autores que, contrariamente a la 

línea sociobiológico-etológica, tratan de aportar nuevas definiciones desde una 

perspectiva biosocial-antropológica. Estos dicen que la naturaleza humana da 

cuenta de un nuevo sistema de organización que difiere de todo lo que se halla en 

los animales, por lo tanto, un enfoque „biosocial‟ debe ser derivado de un estudio 

del hombre y solo del hombre.  

  Efectivamente, seguidores de la escuela de Arnold Gehlen aceptan que una 

característica humana es la de “reducción de los instintos” que permanecen en su 

naturaleza como una dotación residual, consecuencia de  la separación humana con 

respecto a la conducta „motorizada‟ o de automatismos. Se comprende que todo lo 

que incluye estos residuos, vinculados con partes orgánicas (hambre, sexo, habla), 

crecimiento y autoafirmación y predisposiciones a la asociación grupal, es uno de 

los factores a ser tomados en cuenta al momento de definir el comportamiento 

                                                                                                    
 
9A: MONTAGU, Proceso a la Sociobiología, Buenos Aires, Tres Tiempos, 1980. p.36 
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humano. Se afirma luego que la dinámica entre la naturaleza biológica humana y su 

capacidad cultural debe ser encarada desde un punto de vista holístico, y a partir de 

allí, se intenta definir al comportamiento humano como una interacción ente las 

esferas de influencia de la naturaleza, la cultura y el ambiente. Una de las 

iniciativas consiste en la redefinición del concepto de “adecuación”. Si la 

adecuación era entendida en la sociobiología como la maximización de los procesos 

reproductivos de los genes de un individuo en sucesivas generaciones, desde el 

enfoque biosocial se la reformula como diversificación y organización de las tareas 

culturales, y condición de integración dinámica entre la diferenciación biológica, la 

cultura y las condiciones ecológicas, a modo de crear un comportamiento que 

posibilite la supervivencia. De modo que el comportamiento humano aparece 

definido por una dialéctica entre las presiones selectivas del ambiente y el 

desempeño humano que resulta de la interacción entre el gene y la cultura.  

  K. Lorenz e I.Eibl-Eibesfeld, dos importantes representantes de la etología, han 

sido laudados por su capacidad para encarar, con paciencia y un especial cuidado 

del lenguaje (que no exige, como se comprenderá, el apartarse del lenguaje 

ordinario) y a partir de interminables observaciones, las preguntas consignadas más 

arriba, con especial énfasis en el influjo de la base biológica en la educación y, va 

de suyo, la violencia (basta con reparar en los títulos de sus obras Guerra y Paz, 

Amor y Odio, Sobre la agresión). Lorenz ha tratado de describir una serie de 

procesos a los que considera requisitos previos para el surgimiento del pensamiento 

conceptual, procesos cuya integración no es, aparentemente, algo sencillo y cuya 

comprensión le ha deparado incontables dificultades. También es muy reputada la 

sensibilidad de Eibl-Eibesfeld, quien, además de servirse de los adelantos de Lorenz 

y continuarlos, se ha valido de minuciosos estudios sobre agrupaciones humanas 

pacificas, como los hotentotes o los bosquimanos, y ha llegado a formular algunos 

esbozos teóricos de un interés francamente notable. No faltan, no obstante, quienes 

lo critican por no haber esclarecido lo suficiente, en su propuesta de „ritualización‟, 

cuál es el influjo en la cultura de las pautas fijas de comportamiento. Desde luego, 

no hace falta recusar a Eibl-Eibesfeld para lanzar nuevas propuestas de definición, 
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complementarias o  alternativas a las existentes, aunque la crítica siempre es buena 

y esperable.  

  La crítica hace al hombre, como ha sabido decir R.C. Kwant. Lo que hemos 

apuntado aquí, si en algún sentido es de provecho, debe llevarnos a unas cuantas 

reflexiones. Sobre el final, hemos consignado con brevedad aspectos del llamado 

“debate de la sociobiología”. Hay que aclarar que los etólogos se mantienen, en 

cierta forma, ajenos a estos debates, porque no parecen interesados en que su 

disciplina tenga aspiraciones tan imperialistas y porque son más prudentes en 

cuanto a sus resultados inmediatos.  Las discusiones de escuela, podríamos creer, 

están muchas veces motivadas por  sentimientos furiosos que pueden llegar a 

entorpecer la visión crítica y la demanda de reconocer el argumento más fuerte, y 

hacer que se sujeten a otras motivaciones. Así, toda la discusión antropológica 

estaría envuelta en una especie de “pretensión de mentira”. Pero todos tenemos en 

nuestro pecho la idea de que una discusión racional, una polémica, no debería 

parecerse al combate entre dos peces de coral que pelean por el territorio en un 

acuario, y ni siquiera, me atrevería a decir, a la contienda entre un teólogo cisalpino 

y otro transalpino que se rebaten mutuamente sus dogmas. Al respecto, es inevitable 

pensar en la tarea crítica y en la filosofía. ¿Cuál será el papel de una filosofía, y más 

aún, de una filosofía de la guerra, en los debates acerca de la naturaleza humana y 

su conducta agresiva? Por un lado, la filosofía está exenta de las acusaciones de 

falta de rigor y de método, ve con suficiencia esa disputa, porque la filosofía sienta 

plaza de ser la madre del método, y dispone de no sólo uno, sino varios métodos de 

averiguación, y todos ellos fundados en principios racionales. Puede equivocarse, 

como lo hace siempre, pero no a causa de premeditación que de por verdadero lo 

dudoso. Podemos permitirnos esta reflexión sobre la tarea de la filosofía: una de las 

peores actitudes que podría tomar sería la de abrazar férreamente las teorías 

racionalistas o empiristas, porque se ve fácilmente la articulación que podrían tener 

con posiciones antropológicas que disolverían en el aire los intentos de 

averiguación sobre la naturaleza humana. Afortunadamente, se dirá, semejantes 

extremos son aislados o inactuales. En otro orden, da la impresión de que tanto la 
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antropología como la sociobiología y en general, todas las disciplinas que tratan de 

estudiar la naturaleza humana y su comportamiento pierden mucho si no consienten 

que todas ellas deberían buscar un repertorio de premisas básicas a las que puedan 

referirse las investigaciones particulares, bregando por una visión integral de la 

naturaleza y la educación humanas. La búsqueda de esas premisas básicas es un 

trabajo que acucia, según creo, a la filosofía de la guerra, por ser, en tanto filosofía 

precisamente, la ciencia a la que corresponde averiguar los principios y los 

fundamentos.- 
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Entre o mito e a ironia: O lobisomem na teledramaturgia 
brasileira 

 

André Bozzetto Junior¹ (Horus Faculdades, Pinhalzinho, SC, Brasil) 

 

 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar a maneira com que a figura mitológica 

do lobisomem é abordada nas telenovelas brasileiras Saramandaia (1976), Roque 

Santeiro (1985-1986) e Pedra Sobre Pedra (1992). Concomitantemente, abordaremos 

de forma sintética as origens da licantropia e algumas de suas principais vias de difusão 

através da literatura européia, bem como sua posterior migração para o Brasil e 

subsequente incorporação ao folclore e a cultura popular com suas peculiaridades 

regionais. Também procuraremos evidenciar que a ironia, nos moldes propostos por 

teóricos como Kierkegaard e Muecke, consiste em uma significativa possibilidade de 

interpretação e mesmo ressignificação da figura do lobisomem veiculada nas 

telenovelas por nós analisadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Mito, Lobisomem, Literatura, Telenovela, Ironia. 

 

ABSTRACT: This paper aims to analyze the way that the mythological figure of the 

werewolf is addressed in Brazilian soap operas Saramandaia (1976), Roque Santeiro 

(1985-1986) and Pedra Sobre Pedra (1992). Concomitantly, we discuss in summary 

form the origins of lycanthropy and some of the major pathways of diffusion through 

the European literature, and their subsequent migration to Brazil and subsequent 

incorporation of folklore and popular culture with its regional peculiarities. We also 

seek to highlight the irony that, as proposed by theorists such as Kierkegaard and 

Muecke, consists of a significant possibility of interpretation and reinterpretation of the 

same figure of the werewolf conveyed in soap operas that we analyzed. 

KEYWORDS: Myth, Werewolf, Literature, Soap opera, Irony.    

 

 INTRODUÇÃO 

 A crença na existência de homens dotados da capacidade de metamorfosearem-

se em lobos, ou criaturas híbridas de homem e lobo, parece ser tão antiga quanto à 

própria civilização humana. Baring-Gould (2008) destaca a existência de registros 

escritos fazendo referência aos lobisomens desde a Antiguidade Clássica, mas não 

descarta a possibilidade de que mesmo antes do apogeu das grandes civilizações grega e 

romana estas criaturas fantásticas já habitassem o imaginário dos mais diversos povos, 

pois há relatos e referências a seu respeito não apenas na Europa e na Ásia, mas também 

na África, na Oceania e nas Américas, inclusive entre grupos tribais não dotados de 

escrita. 

_________________________ 
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 Em seu processo de difusão e perpetuação, o mito do lobisomem absorveu 

peculiaridades típicas das diferentes épocas e regiões em que se disseminou, tendo sua 

imagem atrelada às mais diversas manifestações artísticas levadas a cabo pela cultura 

popular e pelo folclore das populações onde se inseriu. No Brasil, além de se manter 

vivo nos “causos” contados de norte a sul do país, geração após geração, o mito do 

lobisomem também se faz presente na literatura, na música, no teatro e até mesmo na 

teledramaturgia. No presente artigo, destinaremos especial atenção a essa última 

modalidade midiática, enfocando de forma mais específica as telenovelas Saramandaia 

(1976), Roque Santeiro (1985-1986) e Pedra Sobre Pedra (1992), por entendermos que 

estas se constituem nos exemplos mais significativos para que possamos desenvolver 

algumas considerações sobre as características atribuídas aos lobisomens em seus 

enredos e as possibilidades de interpretação, apropriação e ressignificação dos 

elementos atrelados a estes seres mitológicos por parte dos telespectadores. 

 Por fim, procuraremos destacar a pertinência da possibilidade de encararmos os 

lobisomens expostos nas telenovelas anteriormente mencionadas sob a perspectiva da 

ironia, enquanto uma visão de mundo sistematizada nos preceitos teóricos de autores 

como Kierkegaard (2006) e Muecke (1995).      

 

 A LICANTROPIA 

 

 Entre os mitos universalmente difundidos, provavelmente um dos mais antigos e 

de maior diversidade no que tange aos seus mais particulares aspectos é o do 

lobisomem. Para embasar esta constatação, contribui de forma muito significativa a 

ampla pesquisa realizada por Sabine Baring-Gould compilada no clássico O Livro dos 

Lobisomens, publicado originalmente em 1865. Em sua obra, o autor britânico aborda 

relatos difundidos através da tradição oral de diversas etnias européias, textos literários 

de diferentes épocas e procedências, e até documentos históricos que fazem menção a 

casos supostamente reais de ataques de licantropos. Tudo isso com o objetivo de situar 

historicamente, elencar as principais características e compreender a difusão de um mito 

tão paradoxalmente fascinante e assustador como o do lobisomem. Para tanto, o ponto 

mailto:bozzettojunior@yahoo.com.br
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de partida para este estudo passa pela resposta de um questionamento inicial de vital 

importância: 

O que é Licantropia? A transformação de um homem ou uma mulher em 

lobo. Tal metamorfose, que pode se dar por meios mágicos, ou pelo juízo 

dos deuses como castigo por alguma grande ofensa, permitiria ao 

transformado saciar o gosto pela carne humana. Esta é a definição popular. 

Noutra concepção, consiste num tipo de loucura, encontrada na maioria dos 

asilos. (BARING-GOULD, 2008, p. 21) 

 

 Feito este esclarecimento primário, o autor passa a elencar uma grande 

quantidade de narrativas referentes às duas possibilidades de compreensão da 

licantropia – a que consiste em uma doença mental onde o individuo acredita ter se 

metamorfoseado em lobo, agindo como tal, e aquela mais atrelada à vertente mitológica, 

onde a metamorfose é tida como uma possibilidade real, ainda que, em alguns casos, 

com fins puramente metafóricos ou alegóricos. Concomitantemente com esta segunda 

via de abordagem, Baring-Gould trata também da crença em indivíduos capazes de se 

transformar em animais distintos do lobo, mas com algumas especificidades regionais – 

como o urso, no norte da Europa, e a hiena, na África – ou ainda em quaisquer outros 

que bem desejarem. Posteriormente, os estudiosos da licantropia se encarregaram de 

estabelecer uma importante distinção, utilizando a designação de metamorfo para o 

indivíduo capaz de se transformar em animais diversos, e lobisomem para aquele que se 

metamorfoseia especificamente em lobo, ou em um ser híbrido de homem e lobo. Neste 

artigo, abordaremos exclusivamente os seres relacionados a esta última designação. 

 Em seus estudos, Baring-Gould reconhece que “esse mito é demasiado 

disseminado, o que não nos permite atribuir com toda certeza sua origem a este ou 

àquele lugar”, uma vez que “meio mundo acredita ou acreditava em lobisomens” e nos 

metamorfos de uma maneira geral (2008, p. 24). Contudo, o pesquisador reafirma que, 

no Ocidente, a narrativa mais emblematicamente apontada como gênese do mito e 

responsável por estabelecer alguns dos principais parâmetros para a sua difusão 

posterior é aquela contida nas Metamorfoses, de Ovídio, publicadas originalmente no 

ano 8 d.C. Nesta obra, consta que Licaonte, soberano da região grega da Arcádia, 

recebeu a visita do deus Júpiter (ou Zeus, na nomenclatura grega) e, dissimuladamente, 

lhe ofereceu carne humana como alimento, a fim de desafiar sua onisciência. Como 

castigo pela petulância do anfitrião, “o deus então o transformou em lobo”: 
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Em vão tentou falar; desde aquele mesmo instante 

Suas mandíbulas estavam salpicadas de espuma, e apenas tinha sede 

De sangue, ao vagar entre os rebanhos e arquejar por matança. 

Sua veste estava transformada em pêlo, seus membros encurvaram-se; 

Um lobo – ainda mantém traços de sua antiga expressão, 

É grisalho como antes, de semblante raivoso, 

Seus olhos ainda rebrilham selvagens, a imagem da fúria.  

(OVÍDIO, apud BARING-GOULD, 2008, p. 22) 

 

 Este texto clássico é tão significativo para a difusão do mito do lobisomem que 

até a designação Licantropia é derivada do nome do rei Licaonte (também mencionado 

como Licaão ou Licaon em algumas obras). Além disso, parece-nos importante destacar 

que, como a pesquisa de Baring-Gould não se atém apenas à literatura, ele propõe que, 

do ponto de vista histórico, o soberano da Arcádia foi igualmente responsável por 

fomentar o imaginário coletivo relativo à licantropia, pois, durante o seu reinado, 

instituiu o sacrifício humano como um ritual periódico onde crianças eram ofertadas 

com o objetivo da aplacar a fúria dos lobos que devastavam os rebanhos de ovelhas – 

principal sustentáculo da economia local. 

 

 O MITO DO LOBISOMEM NO BRASIL 

 

 Depois de muitos séculos expandindo-se de forma diversificada, assimilando 

aspectos regionais e variações étnicas, o mito do lobisomem chegou ao Brasil através da 

colonização portuguesa, iniciada no século XVI. Segundo Maria L. V. Ribeiro Pinto, de 

uma maneira geral, os mitos são “ingredientes indispensáveis a todas as culturas”, pois 

além de representarem explicações simbólicas pelo viés de uma “mentalidade 

primitiva”, eles ainda se constituem em uma influência tão forte e “tão arraigada na 

mente humana que sua marca aí fica indelével, profunda e imperecível”. Dessa forma, o 

mito passa a ser algo maior do que “simplesmente uma explicação” e se converte em 

uma “expressão da realidade, porque continua regendo a vida do homem e a consciência 

de uma coletividade” (1986, p. 15). 

 Tendo em vista os apontamentos da autora, parece-nos plausível o entendimento 

de que a perpetuação de certos mitos europeus no Brasil colonial – entre os quais o do 

lobisomem foi um dos mais disseminados – está atrelada a dois fatores primordiais, 

sendo eles: 1) a possibilidade de os imigrantes sistematizarem com os recursos de uma 

mentalidade primitiva o olhar sobre os mistérios e as peculiaridades típicas de uma terra 
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que se punha diante deles através de um panorama selvagem, desconhecido e até mesmo 

hostil; 2) o desejo de atribuir aos mitos – bem como aos demais elementos folclóricos – 

a função de agregadores culturais, de dispositivos capazes de perpetuar elementos 

identitários através de crenças comuns que habitam o imaginário coletivo da sociedade 

em questão. 

 Pinto (1986) acrescenta ainda que no Brasil o mito do lobisomem deu 

continuidade ao seu processo de diversificação na medida em que, pouco a pouco, 

seguiu incorporando elementos específicos das diversas regiões do país e travando 

contato com outras etnias também estabelecidas em terras tupiniquins ou em áreas 

limítrofes, como as de descendência indígena, africana e espanhola. Quando aborda de 

forma mais específica a procedência européia do mito, a autora destaca também que o 

cabedal folclórico trazido pelos portugueses já agregava elementos de culturas vizinhas, 

e cita como exemplo a região espanhola da Galícia – que se limita geograficamente com 

Portugal – e onde sabidamente a figura mitológica do lobisomem era muito difundida. 

 Podemos encontrar respaldo para essa afirmação no livro Seres Míticos y 

Personajes Fantásticos Españoles (2002), de Manuel Martín Sánchez, onde o autor 

apresenta as principais características do mito do lobisomem não apenas na Galícia, mas 

também em Extremadura – outra região espanhola que faz divisa com Portugal. De 

acordo com este pesquisador, em ambas as regiões a figura mítica do licantropo se 

perpetuou agregando elementos que são muito recorrentes também nas variações 

brasileiras do mito, como, por exemplo, o fato de a licantropia poder ser originada por 

uma maldição paterna ou por uma artimanha do destino, quando um menino nasce 

depois de uma série de seis outros irmãos do sexo masculino e, com isso, herda a sina. 

No Brasil, estas características possuem também versões alternativas, como o fato de o 

sétimo filho se tornar um licantropo ao nascer após uma série de seis irmãs, e a 

licantropia poder se originar de uma maldição materna. 

 Sánchez (2002) também afirma que o mito difundido na Galícia e em 

Extremadura foi levado pelos espanhóis – juntamente com todo um vasto cabedal 

cultural – para as suas colônias na América Latina, destacando-se a Argentina, onde 

recebeu a designação de “lobishome”. Tendo isso em vista, parece-nos plausível a 

hipótese de que as características do lobisomem no Brasil agregaram elementos 

oriundos dessas regiões espanholas não só pelo natural intercâmbio cultural promovido 
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entre espanhóis e portugueses na Península Ibérica, mas também pelo contato direto dos 

imigrantes espanhóis com os demais habitantes das terras brasileiras, sobretudo na parte 

meridional do Brasil. 

 Uma vez elucidadas as principais vias de acesso do mito do lobisomem ao 

Brasil, compreendemos como parte de um processo natural e inerente à expansão 

cultural dos imigrantes europeus a inserção que a figura do licantropo teve nas mais 

diversas manifestações artísticas que se desenvolveram de forma pluralizada e 

abrangente ao longo dos séculos em terras tupiniquins, como a música, a literatura, o 

teatro e até mesmo a teledramaturgia. De forma mais específica, é sobre essa última 

modalidade artística que direcionaremos as análises da continuidade deste artigo. 

 

 CONSIDERAÇÕES SOBRE A TELENOVELA BRASILEIRA 

 

 De acordo com Xavier (2007), a primeira telenovela brasileira foi Sua vida me 

pertence, exibida em 1951 pela TV Tupi, pouco tempo depois de a televisão ser 

inaugurada no país. Tratava-se de uma produção seriada dividida em quinze capítulos 

que eram exibidos ao vivo nas terças e quintas-feiras. Foi apenas em 1963 que a TV 

Excelsior exibiu pela primeira vez uma telenovela diária no Brasil, intitulada 2-5499 

Ocupado. A partir de então, tanto a exibição quanto a audiência dessa modalidade de 

ficção seriada começou a aumentar gradativamente, de forma que na segunda metade da 

década de 1960 todas as principais emissoras de televisão brasileiras – Excelsior, Tupi, 

Record e Globo – estavam investindo de forma muito significativa na produção de 

telenovelas. 

 Mas o que caracteriza a telenovela brasileira? Silva (2005) destaca que as suas 

raízes estão no folhetim – modalidade de ficção seriada que, a partir do século XIX, 

passou a ser publicada em jornais e revistas atingindo enorme sucesso na França e em 

diversos outros países da Europa – e no teatro melodramático. Posteriormente, o 

folhetim atravessou o Atlântico e passou a ter grande repercussão também nas mais 

diversas partes da América, inclusive influenciando novas formas narrativas que 

reproduziam os principais elementos de sua estrutura básica, como a fita-em-série do 

cinema, a radionovela, as histórias em quadrinhos e a fotonovela, até culminar na 

telenovela, apontada por Barsi Lopes e Silva como um “gênero televisivo de 
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fundamental importância para a cultura de nosso país, assistida diariamente por milhões 

de telespectadores de norte a sul do Brasil” (2007, p. 2). 

 Sílvia H. S. Borelli destaca o fato de que levou muito tempo para que as 

pesquisas acadêmicas superassem certos preconceitos que colocavam as telenovelas em 

um patamar de manifestação artístico-cultural de escalão inferior e passassem a 

reconhecer que: 

Se, por um lado, deve-se afirmar sua condição de “mercadorias” mesmo que 

“impalpáveis”, como diria Morin (1984:14) – por outro, podem ser 

considerados “formas culturais” (Williams, 1977; 1992) ou “territórios” de 

ficcionalidade (Calvino, 1984:49-56) capazes de estabelecer profundas 

relações de mediação e empatia com os receptores. (BORELLI, 2001, p. 30) 

 

 A autora ainda chama a atenção para o fato de que, atualmente, as telenovelas 

desempenham um papel de destaque inegável na vida de inúmeras pessoas, uma vez que 

“aparecem como elementos capazes de ocasionar desordens até então inconcebíveis”, 

tendo em vista que “invadem lares; alteram cotidianos” ao mesmo tempo em que 

também “propõem comportamentos e consolidam um padrão de narrativa considerado 

dissonante, tanto para os modelos clássicos e cultos quanto para as tradições populares” 

(2001, p. 30). Tendo isso em vista, tomar a telenovela como objeto de pesquisa sob a 

perspectiva dos estudos culturais também se justifica pela possibilidade de analisar 

alguns de seus elementos específicos, como linguagens, formas narrativas e “territórios 

de ficcionalidade” assim como a apropriação que deles fazem os telespectadores, uma 

vez que os mesmos “se apropriam de enredos e tramas e os transformam em novas 

histórias, mediadas por suas experiências cotidianas, „lógicas dos usos‟ e formas de 

subjetivação” (2001, p. 31). 

 Por fim, Borelli acrescenta ainda a informação de que, a partir da década de 

1970, o eixo temático das telenovelas brasileiras deixa de estar tão atrelado aos padrões 

folhetinescos e melodramáticos e passa a dar significativo destaque também para os 

“enredos voltados à veiculação de imagens da realidade brasileira”, onde “incorpora-se 

à trama um tom de debate crítico sobre as condições históricas e sociais vividas pelos 

personagens” e assim “articulam-se, no contexto narrativo, os tradicionais dramas 

familiares e universais da condição humana, os fatos políticos, culturais e sociais, 

significativos da conjuntura no período” (2001, p. 33). 
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 Tendo em vista esses apontamentos, entendemos que, no Brasil, a telenovela 

desempenha não apenas um papel especificamente direcionado para o lazer e o 

entretenimento, mas também se configura em um espaço propício para a reflexão 

calcada na reprodução de diversos elementos de ordem político-social e cultural de 

nossa sociedade, uma vez que os telespectadores se reapropriam destes elementos e os 

reinserem no cotidiano depois de submetê-los à sua subjetividade e aos seus padrões de 

interpretação e ressignificação. Com base nessa linha de raciocínio, destacamos a 

compreensão de Faria, Machado e Pasquini (2009, p. 8) de que podemos encarar “o 

sagrado e a religiosidade como situações pertinentes ao homem (e, consequentemente, a 

produção teledramatúrgica)”, da mesma forma que se faz eco à afirmação de Junqueira 

e Tondato (2009) de que a religiosidade e o misticismo se destacaram no diálogo 

televisivo como elementos que refletem e refratam um sincretismo cultural. 

 Tendo em vista esses preceitos teóricos, acreditamos ser possível enquadrar as 

categorias do mito, do folclore e da crendice popular sob a mesma perspectiva de 

análise exposta nos apontamentos acima, de forma que nos parece pertinente abordar 

com mais profundidade os principais enfoques – com seus significados e 

ressignificações – dados à figura mítica do lobisomem nas telenovelas brasileiras. 

 

 SARAMANDAIA 

 

 Apontada como precursora do realismo fantástico na teledramaturgia brasileira, 

a novela Saramandaia – escrita por Dias Gomes – foi exibida pela Rede Globo no ano 

de 1976. A sinopse oficial dá conta que o enredo principal gira em torno do fato de que 

a população de Bole-Bole, localizada na zona canavieira do interior da Bahia, quer 

mudar o nome da cidade para Saramandaia. Porém, os coronéis da oposição evocam 

motivos históricos para manter o nome atual. De um lado estão os mudancistas, 

liderados pelos irmãos Evangelista: João Gibão (Juca de Oliveira) e o prefeito Lua 

Viana (Antônio Fagundes), que se sentem envergonhados pela origem do nome 

relacionado a uma aventura local de D. Pedro I. De outro, os tradicionalistas, liderados 

por Zico Rosado (Castro Gonzaga) e o coronel Tenório Tavares (Sebastião 

Vasconcelos). Em meio a esta premissa básica, as tramas paralelas se desenvolvem 

apresentando uma vasta gama de personagens bizarros, como a jovem incandescente, a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/D._Pedro_I
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mulher que explode de tão obesa, homens que soltam formigas pelo nariz e ameaçam 

cuspir o coração e até o herói alado. 

 Paiva afirma que as situações absurdas e os personagens pitorescos de 

Saramandaia foram desenvolvidos por Dias Gomes não só com fins estéticos, mas 

também como uma proposta de inovação e veleda reação contra o regime ditatorial que 

vigorava no Brasil da época: 

 

O resgate do realismo fantástico traduz um estilo de ficção cuja aparição, 

renovou a linguagem da televisão nos anos 70. Num mundo às avessas, num 

regime político fechado, a saída parecia ser estimular a imaginação pelo 

exagero. Ou seja, colocando-se inteligentemente numa lógica exterior à 

lógica do comando da racionalidade em jogo, a narrativa desmantelou a 

hegemonia dos discursos oficiais e autorizados, trazendo à tona as formas de 

oralidade e dizibilidade das culturas populares com toda a sua efervescência 

e vitalidade. (PAIVA, 2003, p. 4) 

 

 Em meio às insólitas tramas paralelas da novela, há uma relacionada a um 

personagem não menos bizarro do que os mencionados anteriormente e que nos 

interessa de forma particular. Trata-se da história do professor Aristóbulo Camargo – 

interpretado por Ary Fontoura – que se transformava em lobisomem nas noites de lua 

cheia. No enredo arquitetado por Dias Gomes, o licantropo é abordado dentro de uma 

concepção bastante difundida no folclore popular brasileiro, conforme exposto por Pinto 

(1986): durante o dia, Aristóbulo é um homem culto e educado, ainda que ao mesmo 

tempo excêntrico e visto por todos como “esquisito”. Porém, quando há lua cheia e 

soam as doze badaladas da meia-noite, ele se transforma em um monstro fadado a vagar 

pelas madrugadas incutindo o pavor nos incautos que cruzam o seu caminho. Essa 

dicotomia entre dia e noite permeia todo o paradoxo existencial do personagem, uma 

vez que, em sua forma humana, o professor dedica grande parte do seu tempo a um 

complicado romance com Risoleta (Dina Sfat) – dona do bordel local – mas, em sua 

forma licantrópica, sente-se impelido a perpetrar longas andanças noturnas que o levam 

até mesmo a se encontrar com personagens históricos, como D. Pedro I (Tarcísio Meira) 

e Tiradentes (Francisco Cuoco). 

 Tendo em vista esses aspectos, compreendemos que o personagem de Aristóbulo 

não apenas reproduz na tela o mito do lobisomem sob uma perspectiva estreitamente 

atrelada ao folclore brasileiro, como ainda dá vazão para uma possibilidade 

interpretativa de teor filosófico, mais especificamente atrelada à ironia, sendo esta 
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compreendida com base nos preceitos teóricos de autores como Kierkegaard (2006) e 

Muecke (1995) como sendo uma visão de mundo, uma postura perante a vida que a 

encara como sendo algo irremediavelmente ambíguo e paradoxal, onde há uma 

constante oposição entre aparência e realidade (o homem que aparenta ser normal, mas 

se transforma em monstro) e idealização e possibilidade (o sujeito que gostaria de ser 

normal para viver ao lado da mulher amada, mas que se vê obrigado a perambular pelas 

noites na forma de um licantropo). Sob esta perspectiva, o lobisomem pode ser 

entendido como uma encarnação simbólica e potencializada das contraditoriedades 

inerentes à natureza humana. 

 

 ROQUE SANTEIRO 

 

 Exibida pela Rede Globo entre os anos de 1985 e 1986 depois de ter sua 

produção e exibição barrada pela censura do governo militar em 1975, a novela Roque 

Santeiro – apontada pelos estudiosos e entusiastas do tema como sendo um marco na 

teledramaturgia brasileira e uma recordista de audiência – constitui-se também no 

principal foco de análise de nossa pesquisa em função de incluir em sua trama nada 

menos do que dois lobisomens, ainda que apenas um deles fosse verdadeiro e o outro 

não passasse de um impostor. 

 Elaborado por Dias Gomes e co-escrito por Aguinaldo Silva com base em uma 

peça teatral e no livro de nome O Berço do Herói, de autoria do primeiro, o enredo 

principal da novela se desenvolve na cidade fictícia de Asa Branca, onde um santeiro 

chamado Luís Roque Duarte (José Wilker) foi supostamente morto ao tentar defender a 

igreja local do ataque de bandidos saqueadores. Dezessete anos depois do incidente, a 

cidade vive do turismo religioso movido pela figura de Roque Santeiro, venerado pela 

população como um misto de mártir e santo milagreiro. Porém, o suposto herói falecido 

reaparece vivo e disposto a acabar com o sossego de todos aqueles que vivem e se 

beneficiam da farsa, como o figurão local Sinhozinho Malta (Lima Duarte), a falsa 

viúva Porcina (Regina Duarte), o prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura) e o 

comerciante Zé das Medalhas (Armando Bógus), entre outros. 

 Um dos mais excêntricos habitantes de Asa Branca é o Professor Astromar 

Junqueira (Ruy Rezende), um intelectual de aparência esquisita que é apaixonado por 
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Dona Mocinha (Lucinha Lins), moça que foi noiva de Roque Santeiro e fez um 

juramento de manter-se casta para sempre em honra ao noivo supostamente falecido. 

Sobre o Professor recaem as suspeitas de grande parte da população, que desconfia que 

ele seja, na verdade, um lobisomem. Estas suspeitas aumentam consideravelmente a 

partir do momento em que Ninon (Cláudia Raia) – uma dançarina da boate Sexu’s – 

passa a ser perseguida por uma misteriosa criatura que a espreita pelas nebulosas 

madrugadas de Asa Branca. Porém, em dado momento da novela, a moça descobre que 

quem a persegue é na realidade o Delegado Feijó (Maurício do Valle), que passou a se 

disfarçar de monstro com o intuito de seduzir a dançarina após ela ter admitido 

publicamente que se sentia atraída pela figura do lobisomem. Depois de ter ficado 

inicialmente furiosa, Ninon acabou perdoando o Delegado, que aposentou a fantasia de 

monstro. 

 Paralelamente, na mesma medida em que o Professor Astromar passa a ser 

rechaçado de forma mais acintosa por Dona Mocinha e vê suas frustrações sexuais se 

intensificarem, os ataques do verdadeiro lobisomem se tornam mais agressivos e 

acabam se estendendo à Marilda (Elizângela) e até mesmo à própria Dona Mocinha. No 

último capítulo da novela é feita a revelação daquilo que já se suspeitava: o monstro que 

espalhava o pavor nas noites de Asa Branca era mesmo o Professor Astromar. 

 Tendo em vista este resumo do enredo, percebemos inicialmente que os autores 

da novela estabelecem um claro paralelo simbólico entre a figura do lobisomem e o 

desejo sexual, da mesma forma que foi feito na literatura por Angela Carter (2000) em 

vários de seus contos e que têm suas origens no folclore oral camponês da Europa 

Medieval, tendo sido inclusive compilado na forma de conto infantil por Charles 

Perrault, em sua clássica versão de Chapeuzinho Vermelho. 

 A ironia situacional, nos moldes expostos por Muecke (1995) também 

permanece presente como possibilidade interpretativa, uma vez que evidencia o 

desacordo entre aparência e realidade, tanto no que se refere ao Delegado Feijó (o 

representante da Lei, que deveria zelar pela segurança e integridade de todos, mas que 

se disfarça de monstro com o intuito de abusar sexualmente de uma moça), quanto ao 

Professor Astromar (o homem educado e cordial durante o dia que se transforma em 

uma criatura ameaçadora e agressiva durante a noite). 
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 Tendo por base a concepção de Kierkegaard de que “no aspecto teórico a ironia 

estabelece um desacordo entre idéia e realidade, e no aspecto prático entre possibilidade 

e realidade” (2006, p. 247), podemos utilizar o Professor Astromar como um novo 

exemplo do paradoxo existencial típico do lobisomem, uma vez que ele desejava ser um 

homem normal para vivenciar de forma plena um romance com Dona Mocinha, mas na 

verdade é um licantropo e, ao ser sistematicamente rejeitado pela mulher que ama, 

acaba por atacá-la.  

 

 PEDRA SOBRE PEDRA 

 

 Escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn, a 

novela Pedra Sobre Pedra foi exibida pela Rede Globo em 1992. Situado na cidade de 

Resplendor, na Chapada Diamantina, o enredo principal abordava a longa disputa 

política entre as tradicionais famílias Pontes e Batista, que chega ao seu climax quando 

Leonardo Pontes (Maurício Mattar) e Marina Batista (Adriana Esteves) são induzidos 

por seus pais a se enfrentarem nas eleições para a Prefeitura da cidade, mas, 

ironicamente, acabam se apaixonando e vivendo um romance secreto. Paralelamente, o 

inescrupuloso Cândido Alegria (Armando Bógus) também tenta assumir o poder local 

através de artimanhas obscuras. 

 Entre os personagens secundários, um dos que recebe maior destaque é Sérgio 

Cabeleira – interpretado por Osmar Prado – um sujeito simples e pacato, mas que 

esconde um terrível segredo conhecido apenas pela irmã, a prostituta Lola (Tânia 

Alves): nas noites de lua cheia ele é obrigado a trancafiar-se em uma jaula, pois costuma 

ser acomentido por violentos surtos psicóticos que o levam a gritar desesperadamente e 

agir de forma violênta. 

 Em determinado momento da novela, surge a revelação de que o mal do qual o 

personagem sofre – muito semelhante a um das vertentes da licantropia abordadas no 

início deste artigo – não é de origem patológica, mas sim sobrenatural. O fato é que 

Sérgio nasceu muito frágil e debilitado, de forma que a sua mãe, em um momento de 

grande transtorno, ofereceu sua alma à lua em troca da sobrevivência do seu corpo. 

Inadvertidamente, a mulher acabou por amaldiçoar o próprio filho, pois, embora Sérgio 

tenha crescido de forma saudável, passou a sofrer todos os revezes já descritos quando 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aguinaldo_Silva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Linhares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Maria_Moretzsohn
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tornou-se adulto. Observamos aqui a licantropia sendo ocasionada por uma maldição 

materna, nos mesmos moldes reproduzidos no folclore nacional e que, como 

mencionamos na segunda seção deste trabalho, corresponde a derivação de uma 

característica do mito espanhol. 

 De acordo com a crendice popular mencionada na trama da novela, a única 

maneira de reverter a maldição sofrida por Sérgio – em uma solução também derivada 

da mitologia espanhola, e muitas vezes abordada nos filmes do diretor Paul Naschy – 

seria fazê-lo permanecer ao lado de uma mulher que o amasse de verdade. Isso acontece 

quando ele começa a namorar com Alva (Lília Cabral), uma prostituta que trabalhava 

com sua irmã. Porém, depois de algum tempo convivendo com Alva e livre dos 

tormentos que o aflingiam a cada lua cheia, Sérgio conclui que a maldição era uma parte 

indissolúvel de si próprio, sem a qual não consegue viver. Então, em uma decisão 

chocante, ele abandona a namorada e, por vontade própria, invoca o poder da lua cheia 

para que ela o absorva por completo. Em sua última cena na novela, Sérgio Cabeleira é 

literalmente sugado pela lua e desaparece na escuridão noturna do céu de Resplendor.       

 Assim como nos casos anteriores, observamos a possibilidade de analisar a 

trajetória deste personagem sob a perspectiva da ironia, não apenas na oposição entre o 

que se deseja e o que se pode obter de fato (o homem que almeja uma vida normal, mas 

é um amaldiçoado) – que se constitui no principal paradoxo existencial do lobisomem – 

mas também na atitude final de Sérgio, que depois de décadas sofrendo com a maldição, 

opta por se render a ela justamente quando estava livre, em uma atitude tipicamente 

irônica e que, tendo por base os preceitos de Muecke (1995), pode ser tomada para 

ilustras as contradições, as arbitrariedades e as eternas insatisfações que permeiam a 

condição humana. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nas análises realizadas ao longo deste artigo, observamos que o mito 

do lobisomem possui abrangência universal, habitando o imaginário da humanidade 

desde tempos remotos até a contemporaneidade, difundindo-se e adaptando-se de forma 

bastante diversificada de acordo com a época a os diferentes locais onde foi sendo 

introduzido ao longo do tempo. No Brasil, a crença e as idéias relacionadas à licantropia 
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se desenvolveram sob a influência de elementos oriundos de Portugal e da Espanha, 

mas, uma vez fixado em terras tupiniquins, o mito do lobisomem absorveu 

peculiaridades regionais e se perpetuou através do folclore e da cultura popular, 

ganhando expressão através das mais diversas manifestações artísticas, como a 

literatura, a música, o teatro e a teledramaturgia. 

 Tratando mais especificamente da teledramaturgia, observamos, com base nos 

preceitos teóricos de diversos autores, que ela desempenha não apenas um papel 

especificamente direcionado para o lazer e o entretenimento, mas também se configura 

em um espaço propício para a reflexão calcada na reprodução de diversos elementos de 

ordem político-social e cultural de nossa sociedade, uma vez que os telespectadores se 

reapropriam destes elementos e os reinserem no cotidiano depois de submetê-los à sua 

subjetividade e aos seus padrões de interpretação e ressignificação. Assim sendo, a 

figura do lobisomem, quando explorada nas telenovelas por nós analisadas, reproduz 

nas telas os aspectos peculiares com que o mito se desenvolveu no Brasil, possibilitando 

um olhar sobre este importante elemento de nosso folclore e oportunizando aos 

telespectadores a reflexão e mesmo a ressignificação deste elemento. 

 Entre estas possibilidades de ressignificação abertas pela veiculação do mito nas 

telenovelas, destacamos o olhar desenvolvido sob a perspectiva da ironia, onde a figura 

do lobisomem pode ser vista como uma representação da ambigüidade e dos aspectos 

paradoxais da natureza humana, sendo ela constantemente permeada por contradições, 

arbitrariedades e o desacordo entre aparência e realidade. Neste sentido, não é difícil 

supor que, em maior ou menor escala, o mito do lobisomem sempre encontrará meios 

para continuar se perpetuando entre os mais diversificados elementos de nossa cultura, 

pois, em última instância, ele sempre representará uma possibilidade de reflexão acerca 

de nós mesmos. 
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O QUE É UMA QUESTÃO? 
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Resumo: O ensaio se inscreve na marcha de superação do antropocentrismo e do 

subjetivismo, que tomam o homem como medida das coisas, em favor da abertura para 

a escuta da instância mais originária das questões, da qual ele próprio provém. O 

homem é figurado, então, como aquele ente que se realiza enquanto tal no interlúdio 

entre a questão e o conceito, entre o destino e a liberdade, entre o que ele deseja das 

questões, e o que as questões querem dele. Resgatando a metafísica em um sentido 

originário – o homem entre as coisas, não em face delas –, abrem-se caminhos para 

compreender a existência como a suprema obra de arte, a ser erigida na ética do diálogo 

com as questões. 

 

Palavras-chaves: Questão. Metafísica. Arte. Verdade (alétheia). 

 

Abstract: This essay is in a journey to overcome the anthropocentrism and subjetivism 

that presum man is the measure of all things, in favor of openness to listening to the 

more original instance, where lie down the questions of which man arises. Man is 

portrayed as a being which takes place in such as the interlude between the question 

and the concept, between destiny and freedom, between what he desires from the 

questions, and what the questions desires from him. The recovering of the original 

sense of metaphysics – man between the things, not in face of them – open up paths for 

understanding the existence as an artwork, to be built on the ethics of dialogue through 

the questions. 
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Escritos dedicados ao amigo Manuel Antônio de Castro 

 

Uma gota mais uma gota não fazem duas gotas, mas uma gota maior. 

(Domenico, personagem de Nostalghia, filme de Andrei Tarkovsky) 

 

 Uma questão é diferente de um problema. Se me perguntam quanto são dois 

mais dois, para esta pergunta há uma resposta definitiva: são quatro. Trata-se de um 

problema, e por isso tem uma resposta que o define. Entretanto, se me perguntam: o 

que é o homem? O que é o real? O que é a verdade? O que são a vida, a morte, o 

tempo? Para estas perguntas não há respostas definitivas, respostas que dêem fim ao 

perguntar. Pensemos, por exemplo, na questão do tempo. 

 Santo Agostinho, nas Confissões, ao se indagar sobre o que era o tempo, 

disse: “Si nemo a me quaerat, scio, si quaerenti explicare velim, nescio” (“Se ninguém 

me perguntar, sei; se, ao me perguntarem, quiser explicar, não sei”).
1 

É impossível 

definir o tempo. Tanto é assim que ele se manifesta em diferentes temporalidades. 

 No mundo mítico – para os gregos, por exemplo – o tempo é um deus, 

Khrónos – o deus que devora os próprios filhos.
2 

Khrónos é o tempo originário que está 

permanentemente presente em todos os momentos da sucessão temporal, sem jamais se 

esgotar. A própria língua grega guardava distintos entendimentos do tempo: Khrónos, o 

tempo mítico; aión, o tempo da duração ou da imagem móvel da eternidade imóvel; e 

kairós, o tempo da maturação, o tempo oportuno, da ocasião favorável: uma fruta só cai 

da árvore quando amadurece, em seu kairós. Nem todas as línguas fazem estas sutis 

diferenciações. A língua portuguesa, por exemplo, só tem uma palavra para designar o 

tempo. Portanto, talvez se pudesse dizer que o desvelamos mais limitadamente. 

 Na modernidade, prevalece uma noção do tempo como uma sucessão linear. 

Em uma era em que a ciência e a técnica fornecem o paradigma de entendimento do 

que são o real e a verdade, as coisas são vistas finalisticamente, elas devem servir a um 
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fim, e isto afeta o nosso entendimento do que é o tempo. Uma finalidade é algo que se 

alcança mediante etapas que se sucedem, se cumprem e apontam para a etapa seguinte. 

O modo como as coisas são encaradas na modernidade determina, assim, um tipo de 

temporalidade em que o tempo é visto como uma sucessão neutra e linear de momentos 

que se esgotam. 

 São, a rigor, infinitas e inimagináveis as possibilidades de desvelamento do 

tempo.
3
 Cada obra de arte instaura sua própria temporalidade, cada existência também. 

A temporalidade de quem está na espera da fila de um banco é evidentemente diferente 

da temporalidade de quem está lendo prazerosamente um livro. Em todos esses 

exemplos, trata-se de diferentes temporalidades desveladas sempre a partir do mesmo 

apelo. Este apelo é a questão do tempo, ou o tempo como uma questão que não se 

esgota em nenhuma temporalidade, e que não cabe em nenhuma definição.
  

 

O que sabemos das questões? 

 Em relação às questões, nós tanto sabemos algo sobre elas quanto não 

sabemos, pois sempre estamos na liminaridade entre saber e não-saber o que elas são. É 

esta liminaridade, aliás, que nos destina à tarefa do questionamento, pois, se já 

soubéssemos o que elas são, que sentido haveria em questionar? Façamo-nos mais 

explícitos. Continuemos com a questão do tempo. 

 Embora nós saibamos, de certo modo e por experiência própria, o que é o 

tempo, vez que as coisas estão em permanente mudança – a começar por nós mesmos –, 

nós não sabemos o que é o tempo, no sentido de poder defini-lo. Entretanto, também 

sabemos o que é o tempo, porque ele está tanto dentro de nós (nós mudamos ao longo 

do tempo), quanto nós estamos dentro dele (todas as coisas mudam ao longo do tempo, 

não só nós). Por estar tanto dentro de nós quanto nós dentro dele, jamais estamos em 

face do tempo. Se estivéssemos em face dele, poderíamos ter a pretensão de objetivá-lo 

e defini-lo – como, aliás, pretende o subjetivismo, que reduz as coisas à determinação 

do sujeito metodologicamente municiado. Esta é uma vã pretensão, pois, como diz 

Alberto Caeiro, “o Universo não é uma idéia minha. / A minha idéia do Universo é que 

é uma idéia minha” (PESSOA, 1995, p. 238). Do mesmo modo, podemos dizer: as 
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questões não são uma idéia minha. A minha idéia das questões é que é uma idéia 

minha. É por isso que Santo Agostinho afirma que, se não for perguntado, sabe o que é 

o tempo, mas, se quiser defini-lo, já o não sabe. 

 O tempo nos excede largamente, como o mar excede o barco que nele 

navega: antes de virmos ao mundo, as coisas já estavam mudando, sob a ação do 

tempo. Enquanto vivemos, o tempo transforma as coisas e nos transforma. Quando 

tivermos partido, as coisas continuarão em seu permanente devir. O tempo é maior do 

que a temporalidade concedida a cada vida. Por isso, grafaremos, a partir daqui, a 

palavra com maiúscula (Tempo), para mostrar que é uma grandeza que excede o 

homem, e dentro da qual ele se realiza enquanto tal. Outras questões, também 

originárias, como Vida e Morte, serão grafadas do mesmo modo, pelo mesmo motivo. 

 

As questões nos disponibilizam 

 Assim se passa com o Tempo, e assim se passa com todas as questões: não é 

o homem quem tem as questões, no sentido de delas dispor. Ao contrário, são as 

questões que o têm, no sentido de disponibilizá-lo. Dispor é colocar (pôr) entre (dis-): 

“dis-por”. Estamos postos entre as questões. Sabemos, de certo modo, o que são a Vida 

e a Morte, porque vivemos e morremos, mas não podemos defini-las. Não é o homem 

quem tem a Vida e a Morte. São a Vida e a Morte que o têm, enquanto ele vive e morre 

(morremos não somente ao final do percurso, mas durante a própria vida, e até como 

sua condição de possibilidade, vez que quem existe está sempre em mudança: a morte, 

portanto, é dádiva). Vida, Morte e Tempo são grandezas mais vastas do que o homem, 

até porque não sou só eu quem vive, morre e cumpre a temporalidade que me terá sido 

concedida por doação do Tempo. Inúmeros outros seres – antes, depois e além de mim 

– vivem, morrem e são arrastados pelo roldão do Tempo.
4
 

 A etimologia do termo, aliás, indica que as questões não só nos excedem, 

mas “dis-ponibilizam”. A palavra “questão” possui a mesma procedência do verbo 

“querer”. “Questão” vem de quaestionis, que significa “busca”, “procura”. “Querer”, 

por sua vez, vem do verbo quaerere, que igualmente significa “buscar”, “procurar”. 

Ambas as palavras – “questão” e “querer” – provêm do verbo queror, que significa 
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“soltar gritos de lamentação, gemer, suspirar, murmurar, sentir”. Perguntamos: quando 

alguém sente algo – e por isso se lamenta, grita e geme –, o faz porque decidiu sentir ou 

porque foi tomado pelo sentimento? Quando alguém se apaixona, o faz porque decidiu 

se apaixonar ou porque foi invadido pela paixão? Ora, quem grita, geme ou se lamenta 

é invadido pelo sentimento (páthos), por algo que nele se manifesta, mas que o excede, 

porque não foi ele quem decidiu sentir.
5
 Sentir não é ato da deliberação humana, porque 

o sentimento, em que as questões se manifestam, nos arrasta. Isto Fernando Pessoa 

também o disse em “Autopsicografia” (PESSOA, 1995, p. 164), no excerto abaixo: 

 

E assim nas calhas de roda 

Gira, a entreter a razão 

Esse comboio de corda 

Que se chama o coração. 

 

 O coração, que é imagem do sentimento, entretém a razão, na acepção de 

jogar, de com ela brincar, de iludi-la. Na imagem do comboio de corda (um trenzinho 

de brinquedo puxado por uma cordinha) a girar nas calhas de roda (nos trilhos) estão 

figuradas a Vida e a Morte girando nos trilhos do Tempo. O trenzinho é o sentimento 

que brinca, joga e ilude a razão, porque não é ato da vontade ou da deliberação racional 

do homem sentir o que sente ao ir descrevendo sua vida e sua morte nos trilhos da 

Vida, da Morte e do Tempo. São a Vida, a Morte e o Tempo que originalmente gritam, 

gemem e se lamentam em quem grita, geme e se lamenta, até para que ele possa gritar, 

gemer e se lamentar. A ação originária é das questões, não do homem. E isto não quer 

dizer, de modo algum, que o homem seja um ser passivo, que recebe a ação das 

questões sem poder agir. Não. Estamos falando, aqui, da ação originária, da condição 

de possibilidade de o homem ser. Por ação originária deve entender-se a ação que 

possibilita o próprio homem. É neste sentido que Kierkegaard diz que o homem é a 

possibilidade de uma possibilidade. 

 

As questões em nós se destinam 

 As questões são destino, não no sentido do já pronto, de algo que em algum 

lugar estivesse escrito e que tivéssemos de inexoravelmente cumprir. Elas são destino 



Revista Litteris    - Ciências Humanas - Filosofia 

Novembro de 2010 

Número 6 
 

 

porque elas em nós se destinam. O homem é sem dúvida livre para assumir o seu 

destino, isto é, o que lhe foi destinado: as questões dentro das quais ele mesmo vige. 

Ele é livre até para fugir do destino, mas o destino é que jamais dele fugirá, senão nem 

seria destino: ninguém pode pular a própria sombra. O destino pode ser até esquecido 

ou negado, mas não deixa de estar presente e atuante. Por isso, o homem é o trânsito 

entre a liberdade e o destino. A maior liberdade é, precisamente, assumir, não como 

cópia, mas com criatividade, o que nos foi destinado. Este assumir não é resignar-se 

passivamente, mas se apropriar criativamente do que lhe é próprio. Só pode ser livre 

quem dialoga com o destino. 

 O que está em pauta, quando dizemos que a ação originária é das questões, 

não do homem, é que ele jamais pode objetivar nem o real nem a si mesmo, como se 

ele fosse a fonte originária da ação. Isto é o que pensa a modernidade, fundada no 

subjetivismo, ou seja, na redução do real às determinações do homem investido na 

condição de sujeito. Não foi o homem quem fez o real ou as coisas em sua totalidade 

(real vem de res, “coisa”, e nós não sabemos o que é uma coisa, no sentido de poder 

defini-la). O homem é apenas mais um ente dentro da economia do real em sua 

totalidade (pela expressão “real em sua totalidade” entendam-se todas as coisas se 

desvelando, se manifestando, sendo e, neste seu desvelar, velando a sua realidade, o 

que elas efetivamente são: a ação originária é daquilo que se vela). O real, em sua 

permanente dança de Vida e Morte conjugada pelo Tempo, extensiva à totalidade das 

coisas, é a fonte originária da ação à qual o homem, em suas ações, “co-responde” 

(responde junto e estreitamente). 

 Com efeito, em todos os seus empenhos e desempenhos existenciais, o 

homem está sempre “co-respondendo” ao apelo das questões. Por isso mesmo, não 

somos nós que decidimos querer as questões: nós somos por elas queridos, elas nos 

querem. As questões estão apaixonadas (páthos) por nós. Elas, como diz o verbo 

quaerere, nos procuram, nos buscam e nos querem, independentemente de o 

desejarmos. O querer é da esfera das questões, o desejo é da esfera do humano. E nem 

sempre o querer e o desejo precisam estar de acordo. Talvez até pertença à dinâmica 
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humana de realização o pólemos entre o querer e o desejo. É o que nos diz Ricardo Reis 

(PESSOA, 1995, p. 295): 

 

Cada um cumpre o destino que lhe cumpre, 

E deseja o destino que deseja; 

Nem cumpre o que deseja, 

Nem deseja o que cumpre. 

 

 De fato, eu poderia desejar não ter nascido, mas ninguém o decide: ao vir ao 

mundo, ao ter nascido, a Vida já me quer. Uma vez que nasci, eu poderia desejar jamais 

morrer, mas a Morte me quer. Eu poderia desejar não estar submetido ao decurso das 

coisas, mas o Tempo desde sempre me quer. Eu poderia desejar não ser quem sou, mas 

ser é dádiva que me foi ofertada por uma instância mais originária  – a instância das 

questões, que acolho com cuidado ou incúria. Ainda que desejemos o contrário, as 

questões que desde sempre em nós se destinam estão se cumprindo em seu querer. No 

pólemos entre o que desejamos e o que as questões querem de nós, nós nos realizamos 

no que somos. 

 Por sermos doações das questões, e dentro delas realizarmos nossa 

existência, estamos sempre sob o vigor de seu apelo. Nem todos, entretanto, hão de 

“co-responder” a este apelo de maneira consciente, tematizando-as no pensamento, 

porque nem todos hão de colocar em questão o que são a Vida, a Morte e o Tempo. 

Estes são os que vivem, morrem, e passam com o tempo. Como está na Vulgata, em 

São Matheus: Multi sunt vocati, pauci vero electi (“Muitos são chamados; poucos 

verdadeiramente escolhidos”). Isto não impede que, em dado momento – estes 

momentos sempre são os de crise existencial –, alguém que não se punha a questionar 

as coisas e a si mesmo agora o faça. 

 Mas, indo ou não indo à procura das questões, elas já estão sempre à nossa 

procura. O pensamento, quando é autenticamente pensamento, e não mera 

representação de metodologias prévias na determinação do que são as coisas, é uma 

“pro-cura” que se lança na direção (pro-) de uma cura, isto é, do cuidado com as 

questões que nos erigem em nosso próprio ser. Pensar, originariamente, não se limita a 

raciocinar. Pensar é deixar-se procurar pelas questões que nos “pro-curam” e “dis-
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ponibilizam”. Ser livre é obedecer às questões que já desde sempre em nós se destinam. 

Obedecer é “ob-audire”, “colocar-se em posição de escuta”. Ser livre é obedecer, isto é, 

pôr-se na posição de escuta das questões, evidentemente não com os ouvidos, mas com 

a procura do sentido do que em nós já se destina. 

 

A circularidade ressonante das questões 

 Quem se dispõe a entrar no âmbito das questões – quem se dispõe a 

questionar, a tematizá-las no pensamento, a obedecê-las – sempre anda em círculos. Se 

eu digo: A é igual a B; B é igual a C; logo A é igual a C, estou empreendendo um 

raciocínio lógico-silogístico, que se descreve de maneira linear.
6 

Uma questão jamais é 

linear. Uma vez que estamos dentro das questões, questionar é sempre nos dirigirmos 

ao lugar em que já desde sempre estamos e somos. Entretanto, porque estamos tão 

dentro das questões, como nossa própria possibilidade de ser – por elas estarem sempre 

tão perto –, também são sempre o que de nós mais dista. O que está mais perto é 

sempre o que está mais distante. Veja-se: o que nós somos é certamente o que nos 

parece o mais perto. Entretanto, é também o que está sempre mais distante: o que 

viermos a saber de nós mesmos jamais esgotará não só o que somos, mas também e 

principalmente o que podemos vir a ser, o que ainda não somos, vez que sempre somos 

muito mais do que sabemos. Por este motivo, somos sempre grandes desconhecidos 

para nós mesmos. Como disse Álvaro de Campos, em referência irônica e explícita ao 

cogito cartesiano (PESSOA, 1995, p. 363): 

 

Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? 

Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa! 

E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos! 

 

 A circularidade das questões não é algo nocivo, que devesse ser evitado. Ao 

contrário, a virtude das questões é mesmo a sua circularidade. Não o círculo vicioso, 

dentro do qual entra quem intenta definir o que não pode ser definido. As questões 

propõem um o círculo virtuoso, dentro do qual alarga seu horizonte existencial quem 

questiona. Virtus quer dizer força, donde virtude. Por estarmos dentro das questões, a 

lógica com sua linearidade jamais pode esgotá-las. A existência não é linear nem 



Revista Litteris    - Ciências Humanas - Filosofia 

Novembro de 2010 

Número 6 
 

 

silogística, e a força do questionamento está em facultar o amadurecimento existencial 

de quem questiona. “O rio não quer chegar, mas ficar largo e profundo”, diz-nos 

Guimarães Rosa. 

 Como vivemos, entretanto, em um tempo tão dominado pelo entendimento 

de que a lógica, que serve de esteio à construção do real sob a batuta da ciência e da 

técnica, é a única portadora da verdade, aos olhos de muitos o percurso das questões em 

sua circularidade pode parecer ilógico, no sentido do falso. No entanto, há muitas 

outras maneiras de pensar que não se restringem à lógica, e que nem por isso são falsas. 

Embora o Positivismo as tenha detraído, há pensamento – e abissal – nos mitos, nas 

religiões, na arte. Também essas realizações são o “pro-curar” e o “co-responder” 

humano ao apelo permanente das questões. Se, por estarmos dentro das questões, não 

podemos defini-las, isto não é uma deficiência. Ao tentarmos “co-responder” às 

questões, entramos em um círculo de ressonância que repercute em quem nós mesmos 

somos.  

 

As questões e os conceitos 

 Nenhum conceito que se estabeleça pode esgotar as questões. O homem 

sempre vige na tensão entre a questão e o conceito que tenta apreendê-la. Conceito é 

“cum-capere” (“apreender com”). A questão dirige-se ao homem, e ele “pro-cura” 

apreendê-la com conceitos. Mas a resposta que o conceito tenta dar às questões não as 

esgota. Por isso, o homem não somente sempre está, mas é o interlúdio ou o intervalo 

entre a questão e o conceito. As respostas que o homem procura conferir às questões 

não são só as que ele discursivamente dá, mas as que ele projeta no seu próprio 

desempenho existencial, em tudo o que ele faz ou deixa de fazer, seja quando fala, seja 

quando cala. Pois é certo que, dependendo do que faço ou deixo de fazer em minha 

existência, quer me dê conta ou não, estou sempre projetando um sentido do que são a 

Vida, a Morte e o Tempo. Disso não há como fugir. Dependendo das ações e inações 

que assumo ao longo da existência, projeta-se o sentido de minha existência, sempre 

solicitada pela fonte originária das questões. Portanto, a quem é dado o questionar é 

facultado o “experenciar”, isto é, o movimento para fora (ex-) dos limites (péras) de 
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onde se está postado.
7 

Este movimento para fora é um êxtase, isto é, ir para fora (ex-) de 

onde se está postado (stásis), e também, simultaneamente, uma êntase, um movimento 

para dentro (en- e stásis), na medida em que o questionamento se incorpora ao 

horizonte de desempenho existencial. 

 Ao percorrer as questões, tentando conceituá-las, elas se velam em qualquer 

desvelamento que façamos. Pensar, como diz a palavra “penso” (curativo), é a cura e o 

cuidado com as questões que estão sempre a se velar, porque jamais cabem em 

conceitos. Pensar é a condução não do escuro para o claro, como quer o racionalismo 

iluminista, e, sim, do claro para a escura fonte originária das questões., sempre velada.  

 

As questões e a arte 

 A arte também se erige a partir das questões que se dirigem ao homem em 

seu próprio ser. As questões estão na origem tanto do homem quanto da obra de arte. 

Cada homem é a consumação das questões em seu próprio desempenho existencial, e a 

obra de arte é a consumação das questões pondo-se em obra na obra. “Obra” vem de 

opus, e “operar” vem de operare. Em ambos, o radical “op-” indica “abundância”, 

“germinação”, “fecundação”, como vemos na palavra “opulência”. A obra é o operar da 

fecundação das questões. Esta fecundação se dá no âmbito do pólemos entre o real e 

seu sentido, pois o real (a coisa) se mostra, se manifesta como fenômeno, mas, 

silenciando a sua realidade, o que ela efetivamente é, doa-se como sentido. É este 

silêncio, retração ou velamento que solicitam o desvelamento do sentido do real que é a 

obra. 

 Na obra de arte, as questões germinam em abundância: ela é o próprio 

manifestar das questões. E é por isso que a arte não é expressão da subjetividade do 

artista, e, sim, o “co-responder” às questões pondo-se em obra na obra. A obra de arte é 

o espaço privilegiado de diálogo, em que aquele que a interroga resulta ser por ela 

interrogado. Pelo diálogo com a arte, aquele que dialoga não mais estará encerrado nos 

limites estáticos de uma subjetividade contraposta a um objeto, pondo-se, ao contrário, 

em deveniência e transformação. As questões que a obra de arte põem em obra 

convidam quem com ela dialoga à eclosão da verdade de sua consumação existencial, a 
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fazer a travessia da realização de sua própria humanidade. Esta é a virtude do círculo 

hermenêutico: aquele que questiona acaba sendo questionado pelas questões. Então, 

pode ocorrer aquilo que Richard Palmer nos diz sobre o ponto fulcral da experiência 

hermenêutica, que é a fusão do horizonte existencial do intérprete com a obra de arte 

(PALMER, 1997, p. 235). O ponto de chegada, na circularidade hermenêutica, é o 

mesmo ponto de partida, como o trenzinho a girar nos trilhos circulares, na imagem do 

poema “Autopsicografia”. Mas, como fazemos um percurso questionante, não 

chegamos jamais iguais ao mesmo ponto. O mesmo jamais é o igual, pois o mesmo se 

mostra de diferentes maneiras. 

 Para que o efetivo diálogo com as questões de que a obra é portadora 

ocorra, é preciso, então, não garroteá-la com metodologias ou teorias prévias e 

esquemas conceituais. Assim, o intérprete pode se abrir para “ouvir” as questões que se 

projetam no horizonte da obra, e que hão de repercutir, de modo circular, em seu 

próprio horizonte existencial. Daí se poder considerar que o único motivo de ser do 

diálogo com a obra é aprofundarmos o nosso horizonte existencial: a existência é a 

suprema obra de arte, e cada ser humano é um poema ao mesmo tempo original e 

originário, isto é, que tem origem nas questões. 

 

A tradição metafísica em questão 

 Alguém há de se perguntar: por que enfatizar tanto a nossa pertença às 

questões? Resposta: porque nossa era vive presa a um cerrado esquema conceitual, 

advindo de 2.500 anos de realização da tradição metafísica, que se acumulou sobre o 

entendimento do que são o real, o homem e a arte. 

 A tradição metafísica empreendeu uma interpretação do real segundo a qual 

sobre ele se projeta um fundamento estático (um subjectum) fora da ação do Tempo. 

Subjectum é o que está lançado (jectum) por debaixo (sub-) do real em permanente 

devir. A idéia platônica, a substância aristotélica, o logos medieval e, na modernidade, 

o cogito cartesiano são fundamentos apriorísticos projetados e hipostasiados pelo 

homem sobre o real em deveniência. Entretanto, o real não é uma idéia minha, a minha 

idéia do real é que é uma idéia minha – para lembrar mais uma vez Caeiro. Na projeção 
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antropocêntrica do real, este vê silenciada a sua ambigüidade de ser e não-ser, já que 

está em devir: ele está sempre sendo. Com a projeção de um fundamento estático sobre 

o real, o conhecimento passa a se pautar pela metodologia que se julga adequada para 

chegar a sua “essência”. E seu devir é relegado ao terreno da mera “aparência”, 

portanto ao falso, ao não-verdadeiro. A matriz deste entendimento do real é o 

platonismo, com sua separação do real em dois mundos: o mundo inteligível, imutável 

e verdadeiro, que é, mas nunca devém, e o mundo sensível, mutável e aparente, que 

devém, mas nunca é. A negação do devir e o estabelecimento de um fundamento 

ontológico estático sob o real em deveniência caracterizam a tradição metafísica, em 

suas sucessivas etapas.
8
 

 Na modernidade técnico-científica, o cogito é o fundamento antropocêntrico 

e estático a partir do qual se projeta o real, negando-o em seu devir. O cogito dá 

nascimento ao sujeito, que se institui como tal a partir do modo como se relaciona com 

a coisa, na medida em que passa a objectualizá-la através da metodologia. Entretanto, o 

que é o real e o que é o homem são questões que não se esgotam em conceitos. Como 

nos diz a pertença etimológica, a coisa é o que está sempre em causa. Homem é humus, 

terra, e tampouco sabemos o que são a terra ou o real, pois não se exaurem na definição 

mais corrente: a de que a coisa é meramente uma matéria com uma determinada forma. 

A coisa, para além do senso comum, é o que está e sempre estará em causa. 

 Não sabemos o que são o real e o homem, mas eles estão sempre 

mutuamente implicados. Esta é a condição originariamente metafísica do homem: ele 

está sempre entre (metá) as coisas (phýsis), não em face delas, o que lhe permitiria 

objetivá-las. Por isso, a verdade não é a predicação que o homem a respeito delas faz. A 

predicação verdadeira é apenas a predicação verdadeira, não a verdade. A verdade não 

são as idéias que temos sobre o real e, sim, o seu desvelar autovelante. O real sempre 

vela a sua realidade – tomando o termo “realidade” por aquilo que o real é de verdade, 

aquilo que ele efetivamente é. Não por outro motivo, atendendo a uma dimensão mais 

originária na compreensão da verdade, os gregos chamaram-na de alétheia, o 

desvelamento do real, o qual, por mais que se desvele, sempre vela sua realidade, por 

ação do Tempo: as coisas não são, elas estão sendo. A ação originária da realidade do 
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real sempre se velando é o que instaura o homem e o próprio real como questões. O 

homem é o pastor da questão do que é o real, ele é o guardador de rebanhos (Caeiro) 

que, solicitado pelo velamento do real e de si próprio, ajunta a diversidade das coisas 

em uma identidade. 

 Cada época – e cada distinta obra de arte – é sempre uma diferente 

figuração da mesma relação originária, que envolve o homem e o real, e configura 

distintos sentidos de verdade. 

 

***** 

 

 Reconduzir o homem ao lugar em que ele já está – a seu lugar de origem –, 

foi o que nos motivou a perguntar ao longo do texto: o é uma questão? Mas não 

tivemos, em nenhum momento, a vã pretensão de chegar a alguma conclusão. Como 

diz Álvaro de Campos, “não me venham com conclusões! A única conclusão é morrer” 

(PESSOA, 1995, p. 356). Questionar o que é uma questão não nos permite a veleidade 

das conclusões, mas nos abre para a sua vigência, que se dá no próprio questionar. Se 

alguma conclusão houvesse, seria a de que não sabemos o que é uma questão, vez que 

ela só permanece enquanto tal na medida em que nela façamos a nossa morada. É o que 

nos diz Heidegger, em A origem da obra de arte (HEIDEGGER, 2010, p. 179): 

 

 A resposta à pergunta é, como cada 

autêntica resposta, a saída derradeira do último 

passo de uma longa seqüência de passos 

questionantes. Cada resposta somente conserva 

sua força como resposta enquanto ela permanecer 

enraizada no questionar. 

 

 A arte é a dimensão em que as questões se manifestam. A obra de arte 

opera-as de modo radical, original e originário, convidando o homem, por doação do 

diálogo, a fazer a travessia para modos mais autênticos de ser, que pressupõem o 

percurso alquímico do conceito à questão, na vigência da livre escuta do destino. O 

acontecer das questões no horizonte existencial, em diálogo com a obra, nos mostra que 

a arte não é apenas uma das esferas de realização do homem, mas a esfera, em todos os 
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seus empenhos, desempenhos e percursos, não só naqueles domínios que se 

convencionaram chamar artísticos. Como nos diz Friedrich Hölderlin, “poeticamente o 

homem habita esta terra” (apud HEIDEGGER, 2006, p. 257). 

 A obra de arte nunca está fora do homem, não é um objeto a ele 

contraposto, que pudesse se lhe descortinar através de teorias e esquemas 

metodológicos prévios. A arte elide a separação entre o sujeito e o objeto, e nos faz 

aparecer a própria existência como a suprema obra de arte, a ser erigida na ética da 

escuta das questões. O éthos do homem – isto é, a sua morada, seu modo de habitar, seu 

lugar de realização – são as questões. É o que, não de modo igual, não com as mesmas 

palavras, mas falando do mesmo, também nos diz o poeta-pensador Fernando Pessoa: 

“todas as frases do livro da vida, se lidas até ao fim, terminam numa interrogação” 

(PESSOA, 2006, p. 30).
9 

 
A interrogação de que Pessoa nos fala não é apenas um sinal colocado no 

fim da frase, mas uma maneira de ela ser, que repercute desde o seu início até o seu 

final. Por isso, também diremos: todas as frases do livro da vida começam e terminam, 

terminam e começam, de modo circular, em uma interrogação. A frase da vida não vai 

de um início que passou, que não é mais, até um fim que seria exaurimento. Ela se 

desdobra da arkhé (a origem que continua sendo) a um télos (a plenificação da origem). 

É isso o que nos destina a sermos sempre essa mesma interrogação se pronunciando, de 

distintas maneiras, em cada diferente existência humana. Esse “mesmo” são as 

questões, que constituem a identidade de todas as diferenças, a fonte sempre a jorrar, da 

qual todas as existências promanam. 
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1
 SANTO AGOSTINHO. Confissões. Livro XI, 14,17. 

2
  Dirá Ricardo Reis: “O tempo passa, / Não nos diz nada. / Envelhecemos. Saibamos, quase  / Maliciosos,  / 

Sentir-nos ir. / Não vale a pena / Fazer um gesto. / Não se resiste / Ao deus atroz / Que os próprios filhos / Devora 

sempre” (PESSOA, 1995: 253). 
3
  Por que dizemos que o tempo é “desvelado”? Por que o termo “des-velar”? Ora, queremos apontar para o 

fato de que o tempo se manifesta (se “des-vela”) em distintas temporalidades, mas, por mais que se manifeste, jamais 

cessa de se velar. O núcleo da palavra “des-velar” é o “velar”, não o “des-”. Ou seja: o tempo se doa em distintas 

construções temporais, a partir de seu velamento, retração ou silêncio. Por isso não podemos defini-lo. É o seu 

velamento, entretanto, que permite a construção de diferentes temporalidades. 

 Uma observação a mais: aqui, como em outras palavras do texto, por vezes separaremos seus elementos de 

composição, colocando-os entre aspas, para evocar sua etimologia. E isto não por preciosismo filológico. Uma vez 

que as palavras não são meros rótulos das coisas, e, sim, o espaço em que se manifesta seu sentido, trata-se de 

suscitar a memória do significado originário da construção do real que a palavra abriga. Significado que se perde 

quando a palavra é utilizada como mero instrumento de comunicação. A linguagem só é instrumento de comunicação 

por derivação: na origem, ela é sempre iluminação poética do sentido do real, desvelado por diferentes línguas, de 

maneira própria. 
4
  A língua grega guarda claramente a noção de que não é o homem quem tem a Vida, mas a Vida quem o 

tem enquanto nele vige. Por isso, ela distingue Zoé (a Vida Incessante, que não cessa de nascer e perecer) de bíos (a 

vida de cada ente, ligada temporariamente à Zoé). 
5
  Páthos, freqüentemente traduzido por sofrimento, quer dizer, de modo mais amplo, tudo aquilo que se 

experimenta e agita a alma, tanto sentimentos como paixão, prazer e amor, quanto mágoa, tristeza, cólera. 
6
  Este raciocínio dedutivo pretende apresentar-nos uma verdade, a de que A é igual a C. Entretanto, o 

pensamento lógico jamais pode pretender esgotar a verdade. Nesta sentença, por exemplo, que é correta do ponto de 

vista da lógica, surgem outras questões que não se esgotam, e que precisariam ser percorridas para que se 

considerasse a sentença correta: o que é a igualdade? O que é a verdade? Qual a identidade e qual a diferença de A, B 

e C? O que é a identidade? O que é a diferença? Mesmo a lógica está sempre envolvida pelas questões, por isso não 

pode se pretender detentora da verdade, senão dentro de seu próprio âmbito. 
7
  Valemo-nos de um neologismo, “experenciar”, ao invés de “experimentar”, para evocar o movimento para 

fora (ex-) dos limites (péras), próprio ao questionamento. É importante chamar a atenção para o fato de que quem 

questiona não se confina ao “vivenciar”, no sentido de uma vida que confirma suas pressuposições e vivências 

pessoais, tampouco pode estancar em metodologias prévias na determinação do que são as coisas. “Experenciar” é 

franquear, no vigor do apelo das questões, os limites do que já somos e sabemos das coisas e de nós próprios para o 

que ainda não somos e não sabemos. 
8
  Note-se que atribuímos a matriz dessa tradição não a Platão, mas ao platonismo, ou seja: a redução de um 

pensar radical em escolas por ação epígonos. As respostas que Platão deu à questão do que é o real não a esgotam, até 

mesmo porque sua obra, fundada no diálogo, vige em uma das experienciações mais radicais de multifacetação de 

que o pensamento humano tem notícia. Platão não sabia o que era o real, tanto é assim que estava a se questionar. 

Entretanto, quando a resposta que deu à questão foi assimilada e passou a ser repetida, tomada como paradigma, a 

tradição metafísica veio se consolidando. É um erro, no entanto, repetir o que um pensador disse. O maior legado de 

todo pensador não é o que ele pensou, mas o não pensado de tudo o que pensou. 
9
  Em inglês no original: all sentences in the book of life, if read till the finish, will be found to end in a query. 
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Caprichos & relaxos: faíscas da poesia de Leminski 
 

Lizaine Weingärtner Machado (UFSC, Florianópolis, Brasil) 
1
 

 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar Caprichos & relaxos, obra contendo, 

parcialmente, as obras não fosse isso/ e era menos/ não fosse tanto/ e era quase e 

polonaises, e mostrar a relação e a identificação da poesia de Paulo Leminski com as 

vanguardas artísticas. 

 

Palavras- chave: Poesia; Caprichos & relaxos; Paulo Leminski. 

 

Abstract: The aim of this paper is to analyse Caprichos & relaxos, work containing, 

partially, the works não fosse isso/ e era menos/ não fosse tanto/ e era quase and 

polonaises, and to show the relation and the identification of Paulo Leminski’s poetry 

with the avant-garde art. 

  

Keywords: Poetry; Caprichos & relaxos; Paulo Leminski. 

 

 

 

A pluralidade da produção de Paulo Leminski consiste em desafio para os 

estudiosos de sua obra, construída por meio da multiplicidade de referências e saber 

poético, no entanto, torna-se tarefa aprazível diante da dicção empregada pelo poeta – 

sempre aglutinando e negando as alteridades deglutidas. Como bem explicita Fabrício 

Marques, em Aço em flor: a poesia de Paulo Leminski, as referências encontradas na 

poesia do poeta (e na totalidade de sua obra) adentram “[...] num jogo de trocas e 

contaminações entre si.” (MARQUES, 2001, p.25). Assim, neste estudo, proponho a 

tentativa de lançar um olhar crítico sobre a produção poética leminskiana e o seu 

contexto histórico, sobretudo cultural, por meio da alusão às vanguardas artísticas com 

as quais o poeta curitibano dialogou tornando sua vida e sua arte uma unidade para 

difundir a linguagem (a palavra materializada em ditos e escritos), unindo os caprichos e 

relaxos de sua vida à sua poesia.  

                                                 
1
 Bacharel e Licenciada em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas pela UFSC (Universidade Federal de 

Santa Catarina). E-mail: lizainewm@yahoo.com.br. 
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Através da análise da obra leminskiana, se percebe que a poesia do poeta é um 

artifício que simula naturalidade, mas essa naturalidade é sempre composta, fingida. No 

entanto, os poemas são composições de palavras que encenam uma verdade por meio da 

linguagem, uma das grandes paixões do criativo Leminski. 

A obra leminskiana é composta de rigor e humor, aliás, a conotação da ideia de 

relaxo na obra de Leminski é carnavalizante; tropicalista, grosso modo, engraçada, mas 

seu humor e tino crítico também são emblemáticos, embora seja em Distraídos 

Venceremos, seu último livro de poemas lançado ainda em vida, que se acentua seu 

caráter crítico, Leminski já era conhecido como um poeta-crítico através de obras 

anteriores (como a que analiso neste estudo), mas também por meio de suas 

contribuições na imprensa. 

O poeta considerava Distraídos Venceremos a continuação natural de 

Caprichos & relaxos, obras com um intervalo de publicação de quatro anos 

extremamente produtivo, que serviu para o lançamento do romance “rejeitado” Agora é 

que são elas; das biografias de Cruz e Sousa, Jesus, Matsuó Bashô; Leon Trostki e 

todas as suas obras de tradução/transcriação.
2
 

A linguagem leminskiana é clara, concisa e certeira, seus versos apresentam um 

viço que se renova a cada leitura (parece que se está lendo sua poesia pela primeira vez 

sempre), além disso, a poética do polaco dialoga de modo original com as vanguardas 

artísticas do século XX, como a da Poesia Pau-Brasil e a do Concretismo, primeira 

vanguarda na poesia brasileira desde o Modernismo de 22, que serviu de base teórica e 

reflexão para o poeta, e também a da Poesia Beat, através de sua aproximação com o 

Zen e a ideia de liberdade; assim como se aproximaram seus haikais e seu “concretismo 

leminskiano”, por meio da síntese, pois o leitor não necessita identificar malabarismos 

semióticos para apreciar suas produções poéticas; além, é claro, do diálogo de sua vasta 

produção com o Tropicalismo, através do alargamento das fronteiras entre o popular e o 

erudito. 

No entanto, é válido fazer a ressalva de que Leminski transitou por essas 

influências e referências, citadas anteriormente, de um modo não estereotipado e que, 

                                                 
2
 Leminski traduziu, a partir do original, as seguintes obras: Malone morre, de Samuel Beckett; 

Pergunte ao pó, de John Fante; Vida sem fim, de Lawrence Ferlinghetti (com outros tradutores); O 

supermacho, de Alfred Jarry; Giacomo Joyce, de James Joyce; Um atrapalho no trabalho, de John 

Lennon; Sol e aço, de Yukio Mishima, e Satyricon, de Petrônio. 
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arguto, mostrava-se consciente de que o poema é um efeito de leitura que quase não se 

esgota (sempre surgem novas leituras feitas por críticos e leitores), inclusive a feita 

neste estudo, a que considera imprescindíveis os ditos e, sobretudo, os escritos, de um 

poeta tão eclético, ágil e ímpar como Paulo Leminski. 

Seguindo a trajetória poética e as pistas deixadas pelo autor no entorno de sua 

poesia, abordo uma das três obras iniciais
3
 do curitibano, o livro Caprichos & relaxos, 

primeira coletânea comercial de poemas leminskianos (contendo, parcialmente, os 

livros não fosse isso/ e era menos/ não fosse tanto/ e era quase e polonaises).  

Caprichos & relaxos traz uma mostra relevante da pluralidade e multiplicidade 

leminskiana. A obra, quase uma antologia, reúne haikais, poemas de caráter concreto, 

textos semióticos, enfim, um apanhado de exemplos poéticos de Leminski em 20 anos 

(de 63 até 83) – oriundos, em grande parte, de poemas não publicados nas duas obras 

anteriores do poeta (citadas anteriormente). 

 

 

Caprichos & relaxos 

 

 Caprichos & relaxos, lançado em 1983, é uma obra dividida em sete partes: 

Caprichos e relaxos; Polonaises; Não fosse isso e era menos. Não fosse tanto e era 

quase; Ideolágrimas; Sol-te; Contos semióticos e Invenções, apresentada por Haroldo de 

Campos
4
 e com um alerta aos parceiros-leitores: “Aqui, poemas para lerem, em silêncio, 

                                                 
3
 Refiro-me as três obras iniciais de poesia, excluindo o livro Quarenta clics em Curitiba, de 1976, em 

parceria com o fotógrafo Jack Pires. Esse livro apresenta fotos da Curitiba da década de 70, feitas por 

Jack, e um poema de Leminski em paralelo a cada foto. 
4
 Foi em 1963, na “Semana Nacional de Poesia de Vanguarda”, em Belo Horizonte, que o Paulo 

Leminski nos apareceu, 18 ou 19 anos, Rimbaud curitibano com físico de judoca, escandindo versos 

homéricos, como se fosse um discípulo zen de Bashô, o Senhor Bananeira, recém-egresso do Templo 

Neopitagórico do simbolista filelênico Dario Veloso. 

Noigandres, com faro poundiano, o acolheu na plataforma de lançamento de Invenção, lampiro-mais-que-

vampiro de Curitiba, faiscante de poesia e de vida. Aí começou tudo. Caipira cabotino (como diz 

afetuosamente o Julinho Bressane) ou polilingue paroquiano cósmico, como eu preferia sintetizar numa 

fórmula ideogrâmica de contrastes, esse caboclo polaco-paranaense soube, muito precocemente, deglutir 

o pau-brasil oswaldiano e educar-se na pedra filosofal da poesia concreta (até hoje no caminho da poesia 

brasileira), pedra de fundação e de toque, magneto de poetas-poetas. 

Das primeiras invencionices ao Catatau, da poesia destabocada e lírica (mas sempre construída, sabida, 

de fabbro, de fazedor) ao verso verde-verdura da canção trovadoresco-popular, o Leminski vem chovendo 

no endomigado piquenique sobre a erva em que se converteu a neoacadêmica poesia brasileira de hoje, 

dividida entre institucionalizadas marginalidades plácidas e escoteiros orfeônicos, de medalhinha e 

braçadeira. E é bom que chova mesmo, com pedra e pau-a-pique. Evoé Leminski! 
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o olho, o coração e a inteligência. Poemas para dizer, em voz alta. E poemas, letras, 

lyrics, para cantar. Quais, quais, é com você, parceiro.”  

 A primeira parte, Caprichos e relaxos, traz um sugestivo subtítulo: (saques, 

piques, toques & baques) e apresenta cinquenta e três poemas, entre eles “girafas”, que 

consiste em uma homenagem à família materna do poeta, mestiça de índios e negros: 

 

 

girafas 

 

  africanas 

 

    como meus avós 

      quem me dera 

 

        ver o mundo 

 

          tão do alto 

 

            quanto vós 

 

 

 

 O lado negro de Leminski, os Pereira Mendes, é evocado nesse poema de 

aspecto concreto devido à disposição dos versos no papel e evidencia a sabedoria da 

cultura negra que possibilitaria ao poeta “ver o mundo/ tão do alto”. Leminski também 

exalta sua descendência negra na biografia que fez de Cruz e Sousa
5
, nela o poeta 

escreve na dedicatória: “ao lado negro, do lado da minha mãe” e também dedica essa 

mesma biografia para o amigo tropicalista, Gilberto Gil, “pai de santo, guru, sensei, 

mestre zen, brilho do 3º mundo, mimo de todos os orixás”. 

 Utilizando uma interjeição de origem afro e um jogo semântico, Leminski 

graceja com o poema cesta feira: 

 

cesta feira 

oxalá estejam limpas 

as roupas brancas de sexta 

as roupas brancas da cesta 

 

oxalá teu dia de festa 

                                                 
5
 LEMINSKI, Paulo. Cruz e Sousa: o negro branco. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
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cesta cheia 

 feito uma lua 

toda feita de lua cheia 

 

no branco 

  lindo 

teu amor 

  teu ódio 

   tremeluzindo 

     se manifesta 

 

tua pompa 

tanta festa 

tanta roupa 

  na cesta 

   cheia 

    de sexta 

 

oxalá estejam limpas 

as roupas brancas de sexta 

oxalá teu dia de festa 

 

 

 O poema, singelo, consiste numa boa sacada semântica entre cesta de feira e 

sexta-feira, característica de boa parte dos poemas leminskianos, sempre cheios de 

tiradas linguísticas, como em “ali”: 

 

ali 

só 

ali 

se 

 

se alice 

ali se visse 

quanto alice viu 

e não disse 

 

se ali 

ali se dissesse 

quanta palavra 

veio e não desce 

 

ali 

bem ali 
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dentro da alice 

só alice 

com alice 

ali se parece 

 

 

 “ali” arma um jogo sonoro-semântico entre “ali se” e “alice”, neste caso, Alice 

Ruiz, poeta e mulher de Leminski. Outro exemplo de brincadeira sonoro-semântica 

envolvendo a musa do poeta, é o poema “você me alice”: 

 

  você me alice 

eu todo me aliciasse 

  asas 

 todas se alassem 

  sobre águas cor de alface 

ali 

     sim 

 eu me aliviasse 

 

 

Onde a sacada poético-linguística centra-se na semelhança sonora entre o nome 

próprio Alice e o verbo aliciar. 

 O poema “parar de escrever” remete ao cânone literário aprazível ao poeta 

curitibano: 

 

parar de escrever 

bilhetes de felicitações 

como se eu fosse camões 

e as ilíadas dos meus dias 

fossem lusíadas, 

rosas, vieiras, sermões 

 

 

 

O bom e velho Lema
6
 sorveu bastante da tradição literária, através do forte 

apego que teve ainda jovem pelas obras eruditas, principalmente as gregas e latinas, que 

ele aprendeu a decodificar durante sua estadia no mosteiro beneditino paulista. A 

erudição também habitava sua produção juntamente com o coloquialismo e o 

                                                 
6
 Lema, uma das alcunhas do poeta, inspirou o personagem Tio Lema, do cartunista Glauco, vinculado na 

Folha de S. Paulo nos anos 80. 
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“fanatismo” pela experimentação. Nesse poema, especificamente, a tradição literária, 

representada por Os Lusíadas de Camões, pela Ilíada de Homero, pelos Sermões de 

Padre Vieira e por Guimarães Rosa, é evocada como signos convidados para integrarem 

o poema, como referências para a elaboração do próprio poema, grafados como manda a 

tradição leminskiana inicial (em letras minúsculas) que, paradoxalmente, atestam a 

grandiosidade desses signos. 

 A evocação aos grandes velhos poetas, de certa forma, também é feita em “Bom 

dia, poetas velhos”: 

 

Bom dia, poetas velhos. 

Me deixem na boca 

o gosto de versos 

mais fortes que não farei. 

 

Dia vai vir que os saiba 

tão bem que vos cite 

como quem tê-los 

um tanto feito também, 

acredite. 

 

Além da evocação aos poetas velhos e, consequentemente, bons, por meio dos 

últimos versos “dia vai vir que os saiba/ tão bem que vos cite/ como quem tê-los/ um 

tanto feito também,/ acredite” encaixa-se, de certa forma, na ideia leminskiana de que o 

receptor de poesia também é um poeta, pois segundo ele, para entender poesia, precisa-

se ser um pouco poeta também. Leminski esclarece sua ideia no ensaio Poesia no 

receptor:  

 
E que dizer de uma frase assim: a poesia existe para satisfazer a 

necessidade de poesia dos poetas? Escândalo, loucura e anátema! 

Quando, em minhas palestras, chego nesse ponto, instala-se o tumulto, 

que deixo desenvolver-se um pouco para valorizar a frase que vem a 

seguir. – Um momento. Poeta não é só quem faz poesia. É também 

quem tem sensibilidade para entender e curtir poesia. Mesmo que 

nunca tenha arriscado um verso. Quem não tem senso de humor, 

nunca vai entender a piada. E concluo: – Tem que ter tanta poesia no 

receptor quanto no emissor. Nesse auge, a multidão prorrompe em 

aplausos e me carrega em triunfo até o bar mais próximo, onde 

beberemos à saúde de todos os poetas-produtores e todos os poetas-

receptores do mundo. Saúde a vocês que fazem, saúde a vocês que 
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curtem, pólos magnéticos por onde passa a faísca da poesia. 

(LEMINSKI, 1997, p.51) [grifo meu]. 

 

 

Na obra leminskiana é comum perceber como toda a produção do poeta é 

imbricada, às vezes, um poema serve de base para um conto; romance, etc. (e vice-

versa), como aponta Fabrício Marques, já que “Explorando (e atravessando) fronteiras, 

o poeta praticou em muitos de seus poemas uma espécie de exílio metalingüístico, 

recheando seus textos de citações à própria obra.” (MARQUES, 2001, p.20-1), além 

disso, por muitas vezes as temáticas são parecidas e um leitor atento acaba por 

relacionar tais obras, tal questão ocorre, por exemplo, entre o conto Céu embaixo, 

publicado em Gozo Fabuloso, e o poema minhas 7 quedas: 

 

 

minhas 7 quedas 

minha primeira queda 

não abriu o pára-quedas 

 

daí passei feito uma pedra 

pra minha segunda queda 

 

da segunda à terceira queda 

foi um pulo que é uma seda 

 

nisso uma quinta queda 

pega a quarta e arremeda 

 

na sexta continuei caindo 

agora com licença 

mais um abismo vem vindo 

 

 

 

 O conto Céu embaixo, não traz um número maior de quedas, ou melhor, a altura 

da queda é que maior (do décimo sétimo andar e não do sétimo andar), mas assemelha-

se à temática do poema: a da queda provocada por um abismo interior, que no poema 

versa sobre sete quedas distintas (ou não) e no conto sobre uma distinta queda fatal 

fragmentada a cada andar, como dimensionado nesse trecho: 
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17. JANELAS, ESCANCARADAS janelas do décimo sétimo andar, 

aqui vou eu, aqui vai toda essa minha nossa estúpida vontade de 

apagar a luz, única maneira decente de apagar a dor. 

16. Décimo sexto andar. Até aqui, tudo bem. A temperatura está a 

dezessete graus, o céu azul, e a lei da gravidade continua funcionando 

com o costumeiro rigor. Quem partiu, tem que chegar. [...] 

7. Parece mentira, mas cheguei ao sétimo andar. A que ponto 

chegamos! Nessa velocidade, a lembrança do décimo segundo andar 

parece apenas uma lembrança. A Física ensina que os corpos têm sua 

queda acelerada à medida que se aproximam do destino. Não vejo por 

que deveria ser diferente comigo. A lei da gravidade é a mais 

democrática de todas. Rege, com idêntico rigor, gregos e troianos, 

jóias e paralelepípedos, impérios e pétalas de magnólia. Sete é conta 

de mentiroso. Ela me mentiu. Nada mais fácil que mentir que se ama 

alguém. Basta dizer: eu te amo. Quem vai saber? Como medir? Como 

provar? As palavras também estão sujeitas à lei da gravidade? [...]  

2. Não há muito a dizer, nunca há. Meia dúzia de palavras resolvem 

problemas de mil anos atrás. Fomos nos dizendo cada vez menos. 

Dizer sempre é uma outra coisa. 

1. O chão é duro. (LEMINSKI, 2004, p.75-7). 

 

 

 A segunda e terceira parte de Caprichos & relaxos, intituladas Polonaises e Não 

fosse isso e era menos. Não fosse tanto e era quase, republica, nessa obra, a maioria dos 

poemas contidos nas edições originais, publicadas pelo autor. No entanto, além da 

ausência de alguns poemas, a ordem e a disposição gráfica de cada um deles não figura 

como nas obras iniciais, que apresentam letras “estouradas” nas páginas. Além disso, 

alguns itens também foram subtraídos, como por exemplo, a dedicatória de polonaises a 

Boris Schnaiderman e a indicação temporal “(de 63 pra cá)” de não fosse isso/ e era 

menos/ não fosse tanto/ e era quase. 

Ideolágrimas, a quarta parte de Caprichos & relaxos, é a seção da obra em que 

são apresentados os haikais, um dos dôs, e um dos gêneros literários emblemáticos da 

obra leminskiana, pela agilidade e astúcia, características também cabíveis em relação 

ao poeta. O poema “no que eu sinta” antecede uma sequência de haikais “do mundo”: 

 

no que eu sinta 

sim um pouco de papel 

muito de fita 

e um tanto de tinta 

 

pego esse mundo 

bato na cabeça 
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quem sabe eu esqueça 

quem sabe ele enfim 

 

haikai do mundo 

haikai de mim 

 

 

O lirismo também aparece nessa seção, um dos mais bonitos haikais, presentes 

no fragmento Ideolágrimas, é o quase pictórico e/ou imagético “duas folhas na 

sandália”: 

 

duas folhas na sandália 

 

o outono  

também quer andar 

 

 

Outro exemplo de “haikai de mim” leminskiano, extremamente lírico e conciso, 

como são os bons haikais japoneses, percebe-se em: 

 

   nada me demove 

ainda vou ser 

   o pai dos irmãos Karamazov 

 

Haikai que sugere, metaforicamente, que o poeta ainda será o pai, o autor de 

uma grande obra, como a dos irmãos Karamazov, de Fiódor Dostoiévski. Talvez o poeta 

tenha conseguido tal intento com seu célebre Catatau, que narra a hipotética passagem 

de Renatus Cartesius (o filósofo francês René Descartes) pela Olinda batava do século 

XVII. 

 A dificuldade de construir uma grande obra também é evidenciada por Leminski 

no haikai “cabelos que me caem”, em que o poeta lança mão do fingimento poético, que 

o polaco tanto punha em prática: 

 

   cabelos que me caem 

em cada um 

   mil anos de haikai 
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 O poema traz a dificuldade de se compor haikais, mas na verdade, Leminski 

gostava e estava acostumado com a concisão e o “tiro” certeiro dos pequenos poemas de 

origem japonesa, pois pregava a síntese sempre; nada de rebuscamentos desnecessários, 

no entanto, fazia isso de uma maneira ímpar (sem que parecesse falta de erudição 

poética). Embora na prosa, Leminski tenha transitado por experimentações linguísticas 

utilizando, por exemplo, o uso expressivo das palavras-valise, já utilizadas e 

empregadas por referenciais leminskianos, como Lewis Carroll via Pound e James 

Joyce. 

 A quinta parte de Caprichos & relaxos, intitulada Sol-te, consiste numa seleção 

de poemas de características mais visuais. A arte feita nesses poemas é fruto das 

cabeças pensantes de Rettamozo, capista de polonaises, Mirandinha, Solda, Swain, 

Bellenda, Fui vai e Tiko, nomes consagrados na publicidade curitibana da época de 

lançamento da obra. Com um deles, Leminski formaria o Sequelas do Alcoolismo, 

grupo formado pelo poeta e pelos artistas gráficos Solda e Rogério Dias. O grupo 

esbanjava criatividade nas agências publicitárias por onde trabalharam, mas sempre 

alimentada pelo álcool. Segundo Vaz, “Eles faziam poesias [...] e compunham músicas 

engraçadas que cantavam informalmente em bares e casas de amigos. Como o próprio 

nome sugere, todos bebiam muito. Costumavam derrubar uma garrafa de vodca durante 

a tarde, no bar da esquina, onde efetivamente trabalhavam.” (VAZ, 2005, p.232). 

 Um exemplo de poema visual, contido em Sol-te e trabalhado por esse criativo e 

alcoólico grupo, é o poema que reproduzo abaixo: 
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Além da agilidade que, teoricamente, teria uma mosca para não se deixar 

enquadrar, ou melhor, circular, que confere certo humor ao poema, há ainda nele 

resquícios de uma pegada autobiográfica, pois esse poema visual em muito lembra um 

episódio narrado pelo biógrafo do poeta, em que, segundo ele, diante das informações 

que o poeta dispunha, seus antepassados poloneses seriam de uma província chamada 

Narájow, no entanto, essa informação nunca foi comprovada, já que na época da vinda 

dos Leminski para o Brasil, a Polônia e a Ucrânia ainda formavam o Império Austro-

Húngaro, o que acabou por causar divergências geográficas e denominativas nos 

registros dos documentos oficiais. Então, diante disso, certo dia Leminski decidiu 

investigar no mapa-múndi para tentar localizar a tal Narájow, mas nada conseguiu. 

Como aponta Toninho Vaz, “Narájow, definitivamente, não estava no mapa, dentro do 

território da Polônia. Calmamente ele pegou uma caneta e fez um círculo no ponto exato 

onde o inseto esfregava as patinhas – para decidir que ali estava Narájow!” (VAZ, 2005, 

p.247).  

 Alguns anos depois desse episódio em que “só o círculo existe”, Leminski 

publicaria em seu livro Distraídos Venceremos, o resultado poético da busca frustrada 

pela pequena e não notável Narájow: 

 

 

NARÁJOW 
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 Uma mosca pouse no mapa 

e me pouse em Narájow, 

 a aldeia donde veio 

o pai do meu pai, 

 o que veio fazer a América, 

o que vai fazer o contrário, 

 a Polônia na memória, 

o Atlântico na frente, 

 O Vístula na veia. 

 

Quem sabe a mosca da ferida 

que a distância faz na carne viva, 

 quando um navio sai do porto 

jogando a última partida? 

 

 Onde andou esse mapa 

que só agora estende a palma 

 para receber essa mosca, 

que nele cai, matemática? 

 

 

 

A sexta parte de Caprichos & relaxos, Contos semióticos, é constituída por dois 

contos bastante significativos. PAPAJOYCEATWORK: 

 

PAPAJOYCEATWORK 

 

(Noite. Joyce começa a escrever) 

Madmanam eye! Light gone out! 

(Cai no papel) 

Mustmakesomething! Reverythming! 

(Morde os lábios e gargalha) 

A poorirish is a writer mehrlichtsearching, 

    yesternighteternidades! 

(Troveja. Relâmpagos iluminam o quarto. Joyce 

      prossegue) 

Thomasmorrows? Horriver! 

Nice and sweet – the speech of England, 

     damnyou! Don’t? 

Must destroy it, just like a destroyer would do it 

  yourself! Como um verme. Yes, I no. 

Done to Ireland! What have they done? It will do. 

Beforeblacksblanco, we are even, this very evening! 

      Think is so. 

My vengeance will be as big as say a country as big 
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      as say Brazil. 

Someday my prince will come. Our prince: 

      Seabastião! 

Arrise, Lewisrockandcarroll! 

Waterrestrela, am I a dayer? 

Just a wakewriter. 

 

 

Esse conto semiótico leminskiano, bastante criativo, demonstra relação com 

duas referências do poeta, James Joyce e Lewis Carroll, sobretudo, por meio da 

utilização da técnica das palavras-valise, pois no poema há a particularidade das 

palavras em português e inglês estarem aglutinadas para evidenciar o trabalho poético 

joyceano. 

Já o conto O assassino era o escriba joga com as denominações e classificações 

da gramática tradicional para dar o desfecho ao conto: 

 

 

O assassino 

era o escriba 

 

Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. 

Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular com um paradigma da 1ª 

conjugação. 

Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas: sempre 

achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. 

Casou com uma regência. 

Foi infeliz. 

Era possessivo como um pronome. 

E ela era bitransitiva. 

Tentou ir para os EUA. 

Não deu. 

Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. 

A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conetivos e agentes da passiva, 

o tempo todo. 

Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. 

 

  

 

 Talvez, com esse dois contos, Leminski evidencie a morte da escrita dura e 

formal que ele certamente mataria “com um objeto direto na cabeça”, caso um dia a 

tivesse produzido. 
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A última parte de Caprichos & relaxos, Invenções, traz os poemas que foram 

publicados na revista Invenção de São Paulo nos números 4 (dezembro de 1964) e 5 

(dezembro de 1966). Um exemplo de nítida referência concreta, presente em Invenções, 

é “materesmofo”: 

 

materesmofo 

temaserfomo 

termosfameo 

tremesfooma 

metrofasemo 

mortemesafo 

amorfotemes 

emarometesf 

eramosfetem 

fetomormesa 

mesamorfeto 

efatormesom 

maefortosem 

saotemorfem 

termosefoma 

faseortomen 

motormefase 

matermofeso 

metaformose 

 

 

O poema traz em seu cerne as palavras mãe, feto e amor, vocábulos brotados a 

partir dos versos do poema finalizado com a emblemática “metaformose”,
7
 na qual as 

letras da palavra “[...] vão se recombinando para traduzir a idéia dinâmica de mutação.” 

(MARQUES, 2001, p.20). “materesmofo”, graças ao seu emaranhado vocabular, 

também se transformou em poesia visual, literalmente, no programa Jornal de 

Vanguarda, apresentando por Dóris Giesse e que tinha a participação do velho Lema, 

em 1988. 

A coletânea de poemas que apresenta boa parte da primeira produção poética de 

Leminski, Caprichos & relaxos, consiste, como pode ser visto, quase numa antologia 

que evidencia as referências e as vanguardas que influenciaram o poeta curitibano ao 

                                                 
7
 O vocábulo metaformose serviu de título da prosa leminskiana, Metaformose: uma viagem pelo 

imaginário grego, que rendeu, postumamente, um prêmio jabuti ao poeta. 
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longo de duas décadas, do início dos anos 60 ao início dos anos 80, ou seja, passando 

integralmente pela efervescência dos emblemáticos anos 70. Sua qualidade é notável, e, 

não à toa, no fim da obra, na contracapa propriamente dita, há uma declaração informal 

de Caetano Veloso que diz: “Esse livro de poemas é uma maravilha, porque os poemas 

do Leminski são muito sintéticos, muito concisos, muito rápidos, muito inspirados”, 

características que, certamente, definem muito bem essa obra relaxada, mas caprichosa 

e cheia de pequenos grandes acertos poéticos. 
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