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Luzes na comarca - uma leitura de “Um moço muito branco”, de Guimarães Rosa 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar o conto “Um moço muito branco”, de João 

Guimarães Rosa, a partir do estudo simbólico de alguns motivos e eventos presentes na 

narrativa. 
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Lights in the village – a reading of “Um moço muito branco” by Guimarães Rosa 

Abstract: The aim of this paper is to analyze Guimarães Rosa’s short-story, “Um moço muito 

branco” (“A very white man”), through a symbolic study of some of the motifs and events of 

this narrative. 

Key-words: brazilian literature; fantastic short-story; narrative; symbology; Guimarães Rosa 

 

 “Um moço muito branco”, de João Guimarães Rosa, integra o volume de 

contos Primeiras estórias (cuja primeira edição, de 1962, foi publicada pela Livraria 

José Olympio Editora). Trata-se de um conto fantástico, a despeito da imitação do real 

como recurso de verossimilhança: a narrativa é determinada tanto espacial quanto 

temporalmente e nela estão presentes elementos da história do Brasil, o que torna o 

conto diferente dos outros (21 no livro). Como em toda a obra de Rosa, em “Um moço 

muito branco” as palavras estão impregnadas de uma forte carga simbólica; interpretar 

algumas delas é a proposta deste trabalho. 

 

 O conto se inicia com a descrição de um evento: no dia 11 de novembro 

de 1872, na comarca do Serro Frio, em Minas Gerais, ocorreu um “fenômeno 
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luminoso”, registrado nas efemérides: um terremoto, seguido de chuvas torrenciais e 

inundações, devastou toda a região. 

 Espaço e tempo são estabelecidos no incipit. Há um tempo histórico e um 

tempo físico. Tanto o acontecimento quanto o tempo histórico são fictícios, mas a 

exatidão da data garante a verossimilhança. Quanto ao tempo físico, é ele quem abre o 

conto (“Na noite de...”), constituindo um dos marcadores de contraste da narrativa 

(noite/dia, escuro/claro etc.). 

 A história começa com o terremoto em Serro Frio. Esse evento 

fundamental determina todos os demais, pois é a partir dessa situação de total 

desequilíbrio que ocorrem mudanças no rumo da vida das personagens. O sismo e a 

tempestade compartilham do sentido geral de toda catástrofe: transformação de um 

processo, que, como se observa no desenrolar da história, também pode ser benéfica. 

 Dias após o abalo, na Fazenda do Casco, pertencente a Hilário Cordeiro, 

apareceu um homem maltrapilho, muito branco e seminu. Era dia de São Félix, 18 de 

maio: primeiro capuchinho a ser canonizado pela Igreja Católica, São Félix de Cantalice 

(1513-1587) foi de uma simplicidade insuperável, viveu de esmolas. O moço chamou a 

atenção de todos não por seu estado de pobreza, mas pelas formas distintas e pela 

tonalidade de pele: assemelhava-se a “esses estrangeiros que a gente não depara nem 

nunca viu”. A narração desse acontecimento é rica em imagens, cores, e a descrição do 

moço é construída com “efeitos luminosos”:  

Tão branco; mas não branquicelo, senão que de um branco leve, 

semidourado de luz: figurando ter por dentro da pele uma segunda 

claridade. Sobremodo se assemelhava a esses estrangeiros que a gente 

não depara nem nunca viu; fazia para si outra raça. (ROSA, 1991, p. 

90) 

 

A palavra “estrangeiro” dá indícios de que se trata de mais um dos 

“anormais” comumente presentes nas obras de Guimarães Rosa. É interessante notar 

que os seres excepcionais, bem como os deficientes, eram considerados como dotados 

de poderes extraordinários desde as culturas antigas e, como observa Alfredo Bosi: “O 

portador de salvação é aquele que não tem poder visível algum, e o arquétipo é o 

menino que não encontrou outro lugar para nascer se não um velho estábulo fora da 
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cidade” (BOSI, 1988, p. 27). Ora, o moço muito branco foi descoberto atrás de um 

cercado de vacas! 

Quanto ao aspecto narrativo, observa-se a ocorrência de um narrador-

testemunha que não é contemporâneo aos fatos e não sabe de tudo o que se passou:  

Os narradores gostam de começar sua história com uma descrição das 

circunstâncias em que foram informados dos fatos que vão contar a 

seguir, a menos que prefiram atribuir essa história a uma experiência 

autobiográfica... Assim, seus vestígios estão presentes de muitas 

maneiras nas coisas narradas, seja na qualidade de quem as viveu, seja 

na qualidade de quem as relata (BENJAMIN, 1985, p. 205). 

 

Conta o que soube, apenas, o que imprime um caráter lendário à história e a 

aproxima das narrativas orais: “Seja que da maneira ainda hoje se conta, mas 

transtornado incerto, pelo decorrer do tempo, porquanto narrado por filhos ou netos dos 

que eram rapazes, quer ver que meninos, quando em boa hora o conheceram” (ROSA, 

1991, p. 91). 

Hilário Cordeiro, homem bom, recebeu o moço em sua fazenda e lhe deu o 

que comer e vestir. Os moradores da Comarca ficaram perplexos quando perceberam 

que o moço havia perdido a memória, não falava, talvez não ouvisse: havia de ter 

sofrido uma “desgraça extraordinária”.  

O narrador se refere ao moço como o “filho de nenhum homem”, expressão 

que remete à Bíblia e aos dogmas do cristianismo (“o Filho de Deus se fez Homem”). A 

boa vontade de Hilário Cordeiro em acolhê-lo pode ser associada à caridade cristã. 

Além disso, os nomes da personagem e do povoado em que esta vive têm conotação 

religiosa: o “cordeiro” representa, para os cristãos, o filho de Deus; já “hilário” enfatiza 

sua alegria e simpatia. A justaposição de “arraial” (local em que se reúnem romeiros em 

época de festejos religiosos) a “oratório” (local destinado à oração) concorre para a 

composição da personagem. 

Nos dias seguintes, os moradores do vilarejo vieram ao encontro do moço a 

fim de, quem sabe, reconhecê-lo. Gostaram dele. Sobretudo um tal de José Kakende, 

outro “anormal”: negro (a história data de 1872, ainda no período escravagista), escravo 

(“meio alforriado”, é verdade) e “de ideia conturbada” (cujo senhor também era 

considerado sem juízo). Note-se o fato de que justamente um negro se torna a 
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personagem que mais tem simpatia pelo moço muito branco (outro contraste de cores). 

O narrador descreve então, pela primeira vez, as visões de José Kakende: “uma 

portentosa aparição” na véspera da catástrofe. É o primeiro elemento de uma série de 

visões do escravo. 

Apenas um homem mau, injusto e prepotente, pai de Viviana, a mais bela 

moça do lugar, não simpatizou com o moço: Duarte Dias. Essa aliteração em d, usada 

para denominar uma personagem má, aparece também no conto “Os irmãos Dagobé”: 

Damastor, Doricão, Dismundo e Derval. Aliteração em d de “demo”, “demônio”, 

“diabo”. É, pois, um motivo que serve como máscara. 

“Naquele coração não caía nunca uma chuvinha”. Os motivos “água” e 

“inundação” podem ter um sentido positivo ou negativo. Neste conto, o sentido de 

“chuva” é benéfico, pois a sua ausência no coração de Duarte Dias indica a maldade da 

personagem. A água pode, igualmente, ser um elemento de renovação, como se observa, 

por exemplo, no supracitado conto “Os irmãos Dagobé”, em que a chuva que precipita 

no final não é a mesma que ocorre durante o conto: “E outra chuva começava”.  

Levaram o moço à missa, pela qual ele demonstrou desinteresse. A 

indiferença do moço em relação à cerimônia religiosa contrasta com a religiosidade 

sugerida até então. “A salvo do entendimento”, a personagem parece pairar em outra 

dimensão espaço-temporal: “Seu sorriso às vezes parava, referido a outro lugar, outro 

tempo”. O Padre Bayão, da igreja local, escreveu ao cônego da Sé de Mariana dando 

testemunha do “esquisito”. Menciona, igualmente, as visões de José Kakende, 

especificadas pelo narrador:  

O rojo de vento e grandeza de nuvem, em resplandor, e nela, entre 

fogo, se movendo uma artimanha amarelo-escura, avoante trem, chato 

e redondo, com redoma de vidro sobreposta, azulosa, e que, pousando, 

de dentro desceram os Arcanjos, mediante rodas, labaredas e rumores 

(ROSA, 1991, p. 92). 

 

Os principais elementos cromáticos estão presentes nessa visão, 

inteiramente decifrada no final do conto. Há, também, o reforço da dicotomia entre 

loucos e normais: o padre e a sociedade representam os “normais” (“nós todos, os 

comuns”), e o moço e José Kakende, os “anormais”. Na porta da igreja, o moço avistou 

Nicolau (um cego, outra personagem “anormal”) e deu-lhe uma “rápida partícula, tirada 
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da algibeira”, que o cego inicialmente pensou ser uma moeda, e depois, algo de comer. 

Como seu menino-guia o advertiu de que se tratava de uma semente, o cego a guardou, 

plantando-a apenas no final da narrativa. Dela nasceria uma flor de tom azulado.  

O narrador comenta o contraste que é o fato de “padecer no calor do astro-

rei aquele que nem as belezas da luz podia gozar”. Como o conto é todo construído com 

contrastes (luz/trevas, sol/lua, branco/negro, dia/noite), o cego Nicolau pode ser 

definido como a personificação destes. Em seguida, antecipa o último evento da 

história: o nascimento da flor azulada, única. A rosa única é, essencialmente, um 

símbolo de sucesso absoluto e de perfeição. A rosa azul é um símbolo do impossível 

(que se torna possível na história) que se sobrepõe às imagens de José Kakende; este, 

em suas visões, viu uma “redoma de vidro sobreposta, azulosa”: azul que representa o 

espaço, o céu, o pensamento. 

Alguns dias depois, Duarte Dias apareceu na fazenda do Casco exigindo a 

custódia do moço desconhecido, com o argumento de que talvez se tratasse, pela 

brancura do semblante, de algum parente seu. Hilário Cordeiro negou-lhe a custódia, 

garantida pelo parecer de Quincas Mendanha, político da região. A disputa pela custódia 

é um novo ponto de desequilíbrio na história, um motivo que esboça a futura relação 

entre o moço e Duarte Dias. 

Hilário Cordeiro passou a prosperar nos negócios, na saúde, e não porque o 

moço trabalhasse para ele: pelo contrário, passava os dias a vagar, a olhar para o céu, 

talvez “alquebrado de um feitiço, segundo os dizeres do povo”. 

Sucedeu-se então o segundo evento do conto: a prosperidade de Hilário 

Cordeiro (o primeiro foi o terremoto). Pode ser considerado como primeiro, porque 

aparece após o aparecimento do moço e porque difere do primeiro, que foi um evento-

acontecimento. 

Os eventos acontecem numa ordem crescente de significados: a riqueza de 

Hilário Cordeiro é a primeira nessa escala de valores, portanto é a de menor significado, 

porque ele era um homem bom, merecedor de fortuna e boa saúde. Hilário Cordeiro é 

uma personagem plana, não surpreende ao longo da história. 
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O jogo de luzes é enfatizado sempre: “olhar ele sempre para cima, o mesmo 

para o dia que para a noite, espiador de estrelas”. A presença dos astros (sol/lua) é 

constante no conto, o que caracteriza também o contraste de cores. 

O moço revelou, durante os festejos de São João, ter um grande prazer em 

acender fogos. Segundo pesquisas antropológicas, há duas explicações para festividades 

ígneas: magia imitativa, destinada a assegurar a provisão de luz ou calor do sol; ou 

finalidade purificatória e destruição das forças do mal. Creio que a segunda explicação é 

a mais condizente com o conto e remete ao terremoto e à inundação como processos de 

transformação; e também porque o fogo representa a renovação da vida. Na Páscoa, a 

“benção do fogo novo” remete à luz nova, que vem brotar com a ressurreição. Cristo é 

representado nessa ocasião pelo Círio Pascal, que é uma chama. E cabe ao moço 

estranho propagá-la.  

Foi quando aconteceu o caso de Viviana, uma moça muito triste, apesar de 

ser a mais bela do condado. Chegando-se a ela, delicadamente, o moço lhe pôs a mão 

sobre o seio, o que, imediatamente, transformou-a, despertando-lhe um sem-fim de 

alegria que a acompanharia por toda a vida. Diante desse fato, Duarte Dias exigiu o 

casamento de ambos, alegando que o moço desonrara sua filha. A questão só foi 

resolvida quando o padre Bayão e outros notáveis explicaram a insensatez da proposta. 

O caso de Viviana é o segundo evento, de maior intensidade que o primeiro 

(a prosperidade de Hilário Cordeiro). Há uma mudança de estado de espírito, de tristeza 

para a alegria, e não uma mudança material. A mão é colocada sobre o seio (e não sobre 

outra parte qualquer do corpo) porque ele representa a origem e fornece o leite (branco) 

que amamenta o recém-nascido; além disso, é sob o seio esquerdo que se localiza o 

coração. 

A ira despertada em Duarte Dias pelo acontecido pode ser entendida de 

outra forma: como o início da “solidificação” da simpatia de Duarte Dias pelo moço. 

Esse evento pode ser compreendido como um momento de epifania na vida de Duarte 

Dias, o qual alterou sua relação com o mundo. 

Para surpresa de todos, Duarte Dias retornou à fazenda de Hilário Cordeiro 

para suplicar-lhe que o deixasse levar o moço para sua casa, pois descobrira ter por ele 

fortíssima afeição. Isso se dá no dia de Nossa Senhora das Neves e vigília da 
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Transfiguração, festa católica que evoca o estado glorioso em que Cristo apareceu sobre 

o labor (quando Jesus convidou Pedro, Tiago e João para juntos orarem no monte das 

Oliveiras, ele se transfigurou, aparecendo sob forma de luz). Transfiguração significa 

também o ato de mudar de feição, caráter; converter-se, transformar-se. E foi justamente 

o que ocorreu: Duarte Dias manifesta uma enorme afeição pelo moço, “enquanto que 

dos olhos lhe corriam bastas lágrimas”! (Em oposição ao que o narrador diz no início: 

“naquele coração não caía nem uma chuvinha”). 

Em todos os eventos narrados no conto, é importante salientar a presença 

constante de José Kakende, sempre acompanhando o moço branco: “Mas, o moço, claro 

como o olho do sol, o pegou de mão, e, com o preto José Kakende, o foi conduzindo 

pelos campos”. Essa estreita relação entre os dois “anormais” é melhor compreendida 

ao final do conto.  

Novamente o sol é citado como elemento de comparação: “o moço, claro 

como o olho do sol”. O sol, desde a antiguidade, assume o papel de sucessor direto e 

filho do deus do céu. Ele herda um dos atributos mais importantes e morais desse deus: 

vê tudo e, em consequência, sabe tudo. Na Grécia, Hélios era o olho de Zeus. No Egito, 

é o olho de Rá, no Islã é o olho de Alá. Aqui, é o moço que metaforicamente assume o 

papel de olho do sol, que por sua vez, tem os atributos supracitados. 

Acompanhando Duarte Dias à sua fazenda, o moço apontou um local onde 

foi descoberta uma lavra de diamantes, e aí aconteceu o maior dos eventos: a mudança 

de Duarte Dias, sua conversão num homem bom e virtuoso, sua total transfiguração. O 

diamante é um símbolo de riqueza, sem dúvida, mas também simboliza pureza e luz: a 

pureza que invadiu o coração de Duarte Dias, e a luz que o iluminou na sua 

transformação. Não se confirmou a expectativa de todos (inclusive de seus 

contemporâneos) de que ele fosse se tornar mais rico e avarento. 

No dia de Santa Brígida, contudo, o moço desapareceu. José Kakende 

contou apenas que o ajudou a acender nove fogueiras, e que o moço partiu com a 

primeira luz do sol. Brígida (celebrada em 1º de fevereiro) viveu na Irlanda no século 

III, e era evangelizadora. Acompanhou os missionários e todos aqueles que se 

dedicaram à catequese e à formação cristã pelo Evangelho. 
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Assim como a simplicidade do moço é reforçada pelo fato de ele ter 

aparecido no dia de São Félix (o que o assemelha a esse santo), o fato de ter 

desaparecido no dia de Santa Brígida o torna semelhante a ela: ele assume, então, o 

papel de missionário, alguém que “aterrissou” na Comarca para transfigurar a vida dos 

habitantes e, após ter cumprido sua missão, já não tem mais razão para ali permanecer. 

Ele foi embora com a “primeira luz do sol”, assim como “foi avistado, de 

muito manhã”. Esses motivos se opõem ao evento inicial, o da “noite de 11 de 

novembro...”. Tradicionalmente, a luz é identificada com o espírito, e a superioridade 

deste pela sua intensidade luminosa (o terremoto foi caracterizado como um “fenômeno 

luminoso”, e luminosas foram todas as visões de José Kakende). 

Quanto às nove fogueiras, lembre-se que o número 9 era, para os hebreus, o 

símbolo da verdade, e até hoje é o número por excelência dos ritos medicinais, por 

representar a síntese tripla, a saber, a ordenação de cada plano (corporal, intelectual e 

espiritual). Essa unidade remete aos eventos sucedidos no conto, em que as mudanças 

na vida de Hilário Cordeiro se deram sobretudo no plano físico e material (saúde e 

negócios), ao passo que as mudanças na vida de Duarte Dias e Viviana ocorreram no 

plano espiritual. No caso desta última, aliás, essas mudanças se sucederam como num 

rito medicinal: ela foi “curada” da sua tristeza. 

Segundo Kakende (que novamente o acompanhou, pois o ajudou a acender 

as fogueiras), o moço se fora, “tidas asas”, asas que remetem à visão dos arcanjos 

descendo do céu. Quando o moço apareceu na fazenda de Hilário Cordeiro, estava 

vestindo uma “espécie de manta de cobrir cavalos”. Não há dúvida de que esta imagem 

se assemelha ao Apocalipse (no qual existe uma passagem que diz que era branca a cor 

da vestimenta dos que saíram da grande tribulação, lavaram sua roupa e branquearam-

na com o sangue do cordeiro).  

Torna-se evidente, então, a relação entre as visões de José Kakende e o 

moço. Todos os fatos ocorridos foram precedidos pelas visões: Kakende enxergou 

“portentosa aparição” na véspera das catástrofes. Em seguida, “se movendo numa 

artimanha amarelo-escura”, ele viu descerem os Arcanjos: o amarelo representa o sol, 

que surge das trevas (noite: de onde surgiu o moço) como mensageiro da luz e depois 

desaparece. O amarelo é, também, a cor da intuição! 
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“Duvidavam dos ares e dos montes; da solidez da terra”. Essa frase 

confirma a força de José Kakende, reconhecida por todos no final. Esse 

“amedrontamento” provocado pelas personagens dotadas de “poderes extraordinários” 

nas personagens “comuns” é recorrente nos contos de Guimarães Rosa. 

O último evento, narrado antecipadamente, que foi o nascimento da flor 

azul, é a confirmação do impossível se tornando possível. 

O conto foi construído sobre um suporte místico-religioso, e as personagens 

desvalidas se superam no final: a triste Viviana se torna alegre, o escravo José Kakende 

é prestigiado, Duarte Dias se torna uma boa pessoa. A mensagem é positiva, o 

“apocalipse” que inicia o conto transforma para melhor a vida das personagens, e o fato 

de o agente dessas transformações ser um “esquisito” mudo e indiferente desfaz um 

pouco a perspectiva religiosa da história.  Contribui para isso o fato de o tom não ser tão 

solene (como o dos textos hagiográficos), assemelhando-se àquele com que são 

narrados os contos de fadas. Neste aspecto, ele foge também do outro gênero ao qual 

igualmente pertence: o de ficção científica. 

E “ele cintilava ausente, aconteceu”. Sua luz continuou a brilhar (assim 

como o Espírito Santo, na festa de Pentecostes). Tradicionalmente associa-se a 

superioridade de um espírito à sua luminosidade. E a cor branca alude precisamente à 

síntese de totalidade, simboliza o estado celeste. Tais alusões justificam e explicam o 

título do conto: “Um moço muito branco”. 

Seja o branco de luz do moço, o desconhecido tom de azul da flor ou a 

artimanha amarelo-escura que desce do céu, as cores são os motivos mais recorrentes 

neste conto, e, por isso mesmo, os mais importantes. Para cada cor, um evento. Para 

cada evento, uma revelação: “No cinzento, o evento. A epifania” (BOSI, 1988, p. 39). 
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Resumo: Nos últimos anos a publicidade tem se ocupado em veicular um novo modelo 

de/para o homem, o do metrossexual. Fruto de um processo de transfiguração do 

paradigma de masculinidade hegemônico, o padrão metrossexual inaugura novos modos 

de ser/vivenciar a(s) masculinidade(s).   Associado a uma preocupação excessiva com a 

auto-imagem, o metrossexual passa a ser alvo constante dos discursos da publicidade 

que o vislumbra como seu novo nicho consumidor. Além da promoção de efeitos 

diretos sobre o mercado, o discurso publicitário responde ainda pelo agendamento 

identitário dos homens na medida em que os impele a acederem a esse novo modelo. 

Aqui, nos propomos a investigar as regularidades que demarcam os novos modos de 

(a)enunciar o masculino na publicidade e os efeitos de sentido que disso resultam. 

Palavras-chave: Metrossexual. Masculinidades.  Discurso publicitário. Identidade.  

Gênero. Mídia. 

 

Abstract: In recent years, advertising has been busy in running a new model from / to 

the man, the metrosexual. Result of a process of transfiguration of the hegemonic 

paradigm of masculinity, metrosexual default, opens new ways of being / experiencing 

(s) masculinity (s). Associated with an excessive concern with self-image, the 

metrosexual becomes a target of constant discourse that sees advertising as its new 

consumer niche. Besides the promotion of direct effects on the market, the advertising 

discourse will also respond by scheduling identity of men in that impels them to accede 

to this new standard. Here, we propose to investigate the regularities that mark new 

ways of (a) describe the men in advertising and the effects of meaning that result. 
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O tempo em que a mulher figurava nas lentes da mídia como símbolo absoluto 

da beleza e da vaidade, ao que parece, ficara perdido nas sôfregas ruínas do passado. 

Isso porque nos últimos anos, em igual ou aproximada dimensão, o homem tem 

ocupado lugar de destaque na intricada malha discursiva midiática destinada a tratar do 

assunto. O número crescente de publicações destinadas ao público masculino, as 

chamadas revistas masculinas, é indício da veracidade do que vimos afirmando. 

Qualquer sujeito atento à dinâmica social, certamente terá se dado conta – ou logo o fará 

– de que mudanças significativas se impuseram – muitas delas ainda em andamento – 

na esfera das representações de (do) gênero masculino. A associação do homem à boa 

aparência e à estética é apenas uma delas que, a contento, vêm, paulatinamente, 

abalando a força dos estereótipos que historicamente balizam o universo masculino. 

A nova versão de homem – uma das que se/nos apresentam na 

contemporaneidade – que responde pelo nome de metrossexual, é aquela que, 

insistentemente marca sua presença na grande mídia, em suas vertentes impressa, 

televisiva ou digital. No (nesse) novo jeito de ser homem, o cuidado com o corpo e o 

bem de modo geral são questões de primeira ordem. Atenta ao surgimento desse 

verdadeiro fenômeno que promete revolucionar as formas de ser/vivenciar a(s) 

masculinidade(s), a publicidade tem se apresentado como uma das principais vias de 

propagação desse modelo. A nosso ver não há nada de estranho e/ou inusitado nisso, 

muito pelo contrário, tudo indica que aí se tem(teria) o casamento perfeito, tendo em 

vista que a natureza da agência publicitária. Ora, é cediço ela se move em favor do 

mercado e que tem como objetivo precípuo constituir e, se possível, solidificar um 

expressivo mercado consumidor para os produtos que anuncia, de modo que sua 

“sobrevivência” depende invariavelmente da força de venda do mercado. Esse “novo 

homem”, o metrossexual, por ser um sujeito extremamente preocupado com a beleza e, 

que como tal, vive acercado de/por produtos estéticos e da moda, constituir-se-ia assim 

num exímio nicho de mercado, quer seja, um consumidor em potencial.  

Face ao exposto, nos propomos a investigar, aqui, os novos modos de 

(a)enunciar o masculino, à luz desse novo modelo, o metrossexual, buscando rastrear as 

regularidades que demarcam os discursos engendrados pela publicidade, bem como os 

efeitos de sentido resultantes das estratégias discursivas de que tal instância discursiva  

lança mão com vistas não apenas a “persuadir” os sujeitos e, por conseguinte, 
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transformá-los em consumidores, como também, a promover o agendamento identitário 

masculino em prol do paradigma metrossexual. . Para tanto, nos encarregaremos da 

descrição e análise de encartes publicitários contidos em revistas masculinas, utilizando 

a mídia em sua vertente impressa. A título de esclarecimento, elencamos para compor o 

nosso corpus quatro anúncios publicitários veiculados na revista Men’s Health. Nossa 

base teórica advém principalmente da Análise do discurso de matriz francesa, corrente à 

qual nos filiamos por excelência e das Teorias de Gênero e dos Estudos Culturais, 

correntes com as quais travamos um diálogo profícuo. 

 

1.  Interfaces (inter)genéricas 

 

A força do movimento que polariza os sujeitos conforme a ordem 

classificatória de gênero se incide sobre todo indivíduo, haja vista que, ao nascer, 

recebe-se a priori, um rótulo, o de homem ou de mulher – no caso, menino ou menina, a 

partir do qual se é apresentado a um mundo completamente demarcado pelas relações 

de gênero, um mundo codificado, inteiramente sexuado que tem “todas as ações 

demarcadas pela distinção de gênero (...) no qual pode-se atribuir gênero a coisas, 

objetos, formas e atitudes, por exemplo. (AMARAL, 2005, P.15). Grifo nosso. 

  Nele a delimitação dos espaços – do lar, da fragilidade e da emoção para a 

mulher e da rua, da razão e da força para o homem – são uma dizeres/saberes que 

ocupam um lugar comum. Ora, são em discursos como estes que têm servido de 

sustentáculo para a supremacia do homem sobre a mulher no cenário social, 

contribuindo para a ação da violência simbólica que subjaz todo o vasto campo de 

atuação da dominação masculina, tal como nos referendado por Pierre Bourdieu (2009). 

Com efeito, essa dicotomia homem/mulher e tudo o mais que a ela se associa, 

(re/ra)tifica-se por discursos oriundos de vários espaços; discursos que migram, 

transmutam-se, transfiguram-se, metamorfoseiam-se de acordo com a instância a qual se 

atêm, obedecendo a um trajeto descontínuo que responde pelos movimentos tensos que 

se estabelecem entre a continuidade e a mudança, como nos faz saber Orlandi (1999). E, 

nessa dinâmica de repetições e inovações, os discursos binários vêm, paulatina e 

insistentemente se (re)apresentando, se (re)atualizando de modo a ora preservarem 

certas zonas de sentido quase inalteradas no tempo/espaço social, donde tem-se que “A 

ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a 
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dominação masculina sobre a qual se alicerça [...]” (BOURDIEU 2009, p. 18); ora 

inaugurando outras/novas perspectivas.  

 

2. Masculinidades X Masculinidade hegemônica 

 

O Feminismo, os debates travados pela Teoria de Gênero e as mudanças 

desencadeadas na/pela pós-modernidade não respondem por alterações apenas no 

universo feminino, embora a vulgarmente denominada “Revolução Feminina” seja fato 

consumado e de inegável notoriedade. Ocorre que, na esfera do masculino, as coisas não 

são mais as mesmas. A noção de masculinidade alicerçada em valores, regras de 

conduta e comportamento rígidas e inflexíveis atreladas ao paradigma de masculinidade 

hegemônica historicamente vigente, se sustenta, de uns tempos para cá, a duras penas, 

tendo de dividir seu espaço com modelos, estatutos de masculinidade(s) alternativos em 

crescente aparição no cenário sociocultural global. É nessa perspectiva que Garcia 

(2004) afirma estar a masculinidade hegemônica atravessando um momento de crise, na 

acepção mais pura da palavra. Crise que acompanha de perto o movimento da crise 

identitária de que falam teóricos como HALL (2006) e Bauman (2005).  

Conforme nos afere Garcia (2004) os discursos que sustentam a construção da 

identidade masculina aos moldes tradicionais (dominante) não dispõem mais da força 

suficiente para manterem-na, como um todo coeso, coordenado, como outrora. Em meio 

à estapafúrdia crise identitária que assola toda sorte de identificação, a identidade 

masculina se transforma em algo vulnerável, sujeita a oscilações, a 

(des/re)configurações. E, uma vez não dispondo mais de um solo fértil para manter seu 

status de absolutividade, a masculinidade se vê obrigada a assumir (também) várias 

facetas, passando a carregar a multiplicidade como sua marca constitutiva.  

Vale salientar que, aqui, partimos do pressuposto de que a(s) identidade(s) 

masculina(s) ou não são entidades sócio-históricas que se erigem, antes de tudo, 

mediante o discurso, de modo que para nossa investigação é fundamental que 

consideremos as condições de produção dos discursos nas diferentes épocas e cenários 

sociais em que eles emergem. Bem como nos alerta Foucault (2005) são elas (as 

condições de produção) que determinam a possibilidade de aparição de certos dizeres e, 

em via oposta, a impossibilidade de tantos outros pronunciamentos. Assim, se hoje se 

fala em masculinidades, é porque há condições favoráveis para a veiculação de uma 



Revista  Litteris –  ISSN 19837429   

Março 2011. N. 7                     
 

Revista  Litteris –  www.revistaliteris.com.br   

Março 2011. N. 7                     
 

concepção mais dinâmica no âmbito das relações/representações de gênero, donde se 

tem uma substantiva abertura para a adoção de uma perspectiva polissêmica do que se 

entende por “ser homem” e que vai desembocar, inevitavelmente, numa concepção 

também plural do que se concebe por “ser mulher”.   

 

3. O metrossexual: um novo modo de ser masculino 

 

Dentre os muitos novos modos de constituição do masculino em voga na 

contemporaneidade destaca-se o modelo de homem metrossexual. O conceito é usado, 

via de regra, para referir-se a homens que possuem determinadas características em 

comum. Diz-se que integra o rol dos metrossexuais sujeitos jovens, residentes em áreas 

urbanas, pertencentes à classe média e/ou alta, heterossexuais e que estabeleçam uma 

forte relação com a vaidade.  

Resultante da contração dos vocábulos ingleses metropolitano + heterossexual, 

o termo metrossexual, segundo Garcia (2004) não te(m/ve/ria) qualquer conotação 

sexual de opção ou orientação em si, mas apontaria para o aspecto da auto-imagem, do 

embelezamento masculino, partindo daí sua consideração como um conceito 

mercadológico, tendo em vista a proposição de homens consumidores ávidos que 

estariam dispostos a gastar quantias exorbitantes para atingirem a tão almejada beleza. 

Nas palavras do referido autor, “a noção de metrossexual define-se por uma 

masculinidade narcísica, egocêntrica, vaidosa, urbana e saturada pela exploração da 

mídia” (GARCIA, 2004, p. 205). 

A primeira menção do termo, de acordo com Garcia (2004) ocorreu em 1994 

pelo jornalista americano Mark Simpson, que, em uma das colunas semanais que 

levavam sua assinatura, no tablóide The Independent, falou acerca do surgimento desse 

novo tipo de homem. A repercussão de sua matéria foi imediata na imprensa americana. 

Entretanto, foi quase uma década depois, em 2003 que o seu neologismo se efetivou 

enquanto conceito representativo de uma parcela considerável da população masculina, 

ultrapassando os limites territoriais e mesmo culturais de seu país. A partir de então, a 

metrossexualidade passou a ser matéria de práticas discursivas, sobretudo a midiática e 

publicitária, despertando o interesse tanto do público masculino – possível adepto desse 

novo perfil – como de pesquisadores antenados com as mudanças no cenário social. 



Revista  Litteris –  ISSN 19837429   

Março 2011. N. 7                     
 

Revista  Litteris –  www.revistaliteris.com.br   

Março 2011. N. 7                     
 

Apropriando-nos dos apontamentos foucaultianos (FOUCAULT, 2005) acerca 

das relações de saber-poder que, no entendimento do autor, acompanham e constituem 

os discursos e os próprios sujeitos que se instituem nos/por eles (discursos), o 

metrossexual é um fenômeno, uma vez que a partir dele se instituem novos saberes 

socialmente aceitos sobre o “ser macho”. Esses novos saberes/dizeres sobre o 

masculino, possibilita a ampliação do leque de possibilidades do/para o exercício da 

masculinidade. No bojo desse movimento, os sentidos da masculinidade hegemônica 

não são/estão de todo destituídos de seu posto, dessignificados, na verdade eles são 

ressignificados, (re)encetados, (re)alocados, (re)dimensionados.  

 

A metrossexualidade (re)apropria-se do sistema hegemônico, dito como 

heterossexual, classe alta, e subverte a cena contemporânea, numa 

transgressão que desloca o gênero e a masculinidade para entre-lugares: a 

lógica formal dos códigos é (re)configurada de ativo para ativo; de desejar a 

ser desejado; de observar a ser observado; de absorver a ser absorvido etc 

(GARCIA, 2004, p. 208). 

 

A fala acima se harmoniza com nossas discussões. Resta-nos discorrer acerca 

do modo pelo qual o metrossexual, ícone da masculinidade tardia, em épocas de pós-

modernidade, é representado/discursivizado na/pela instância discursiva publicitária.  

 

4. O metrossexual nas lentes da mídia e da publicidade   

 

Nos últimos anos o metrossexual é um modelo de masculinidade muito em 

voga na mídia e na publicidade, competindo de igual para igual ou mesmo superando o 

padrão hegemônico desse gênero. Ocupando lugar de destaque nas páginas de revistas, 

jornais e/ou na televisão, esse “novo homem” emerge nesses espaços como um terceiro 

tipo de homem, um homem alternativo que nem se confunde com o gay tampouco com 

o machão nosso velho conhecido. A aparição desse modo peculiar e ultra-moderno de 

sentir/vivenciar a masculinidade na mídia e na propaganda vem acompanhada de um 

intenso processo de objetificação/discursivização do/sobre o homem. Tomado como 

objeto, a exemplo do que ocorrera com a mulher há anos luz de distância, o homem 

passa a ser alvo de injunções, de investigações e, posteriormente de impetrações. 

Saberes outros precisam ser construídos para subsidiar esse novo estatuto do macho, de 

modo que conhecê-lo, inferi-lo passam a ser tarefas prementes.  
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Nesse contexto o corpo é eleito como o locus perfeito para tais procedimentos, 

tendo em vista a “natureza” narcísica atribuída ao metrossexual. Além disso há que ser 

levado em conta o próprio momento sócio-histórico em curso como nos alertara  a 

pesquisadora Ana Lúcia de Castro para quem  “diante da complexidade e fragmentação 

contemporâneas, o corpo torna-se elemento central na busca de sentidos e referências 

mais estáveis, talvez por constituir-se em um domínio ainda controlável pelos 

indivíduos” (CASTRO, 2007, p. 16). E, é exatamente nesse cenário que ele, o 

metrossexual, nos é apresentado/representado como expoente máximo da beleza, da 

vaidade, do luxo e do bem-estar masculino. 

 

O padrão de beleza imposto pela cultura midiática globalizada inscreve as 

propriedades fetichistas de um corpo imagético, pontualmente erótico, 

sensual, saudável, desejante. Independentemente desse objeto erótico de 

desejo ser feminino ou masculino, agora as predicações impactantes do 

fetiche ressaltam informações e mensagens em efetivas mudanças e/ou 

indução de comportamento, ao produzir uma uniformidade massiva sobre o 

consumo (GARCIA, 2004, p. 201). 

 

Na publicidade, os corpos perfeitos, engenhosamente desenhados nas 

academias e nos centros de estética, cuidadosamente bem vestidos com peças cujo 

conceito remete ao que há de mais moderno no mundo fashion, não são eleitos por 

acaso. Antes disso, resultam de um processo previamente calculado. Mais do que a 

sedução e a adesão dos sujeitos às suas ideias e aos produtos veiculados, o trabalho 

realizado pela propaganda, produz efeitos insidiosos sobre a esfera efetiva da vida dos 

indivíduos. O tom imperativo com que recentemente são (a)enunciados as novas 

“formas corretas” de se portar, se vestir enquanto homem, sugere, impele, dita normas, 

padrões de comportamento e de conduta, convoca o masculino a desfazer-se de seus 

velhos costumes e valores tão fortemente arraigados em razão de outros novos recém-

inaugurados.  Nisso, o “cuidado de si”, imperativo outrora meramente feminino, passa a 

compor o repertório de práticas destinadas ao homem (metrossexual); práticas que 

prometem revolucionar de uma vez por todos os modos de sentir/experienciar a(s) 

masculinidade(s) e da expressiva força influenciadora exercida pela agência publicitária 

sobre as vidas dos indivíduos em geral parece não haver quem duvide.  

 

5. Análise do corpus 
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Compõem o nosso corpus 04 anúncios veiculados na revista Men’s Health 

voltados para a promoção do embelezamento masculino. 

 

  Anúncio 1 
                                            Figura 1 -  Depi roll Cosméticos 

No primeiro excerto que compõe o nosso corpus temos o anúncio de uma linha 

de produtos destinada à depilação masculina. Já conhecida no mercado cosmético desse 

segmento junto às mulheres, a Depi roll se aventura agora a adentrar no universo 

masculino. O lançamento da linha for men marca exatamente a adesão da empresa a 

esse novo público consumidor, o homem – metrossexual - além de ser revelador do 

quão antenada se encontra tal empresa às tendências de mercado atuais.  

No que tange à metrossexualidade, modelo de masculinidade em destaque  no 

cenário pós-moderno, é notória a associação do anúncio/produto/empresa a esta nova 

identidade do/para o homem. Ora, pensemos na natureza do que está sendo 

(a)enunciado. Trata-se de uma empresa de cosméticos – ramo industrial eminentemente 

atrelado à esfera feminina, portanto distante (oposta) à masculina – que propaga a venda 

de uma linha de produtos voltadas para a depilação – atividade também associada, via 

de regra, ao universo das mulheres. A simples observação destes elementos já nos 

possibilita(ria) correlacionar o anúncio ao fenômeno metrossexual. Contudo, para além 

disso, elementos outros, dispostos na própria formulação (discursiva) do anúncio 

reiteram essa nossa inferência. E é neles que nos deteremos doravante. 

No plano imagético do anúncio acima temos a fotografia de um homem, 

jovem, branco e “boa pinta”. Sua aparência se assemelha aos padrões de beleza 
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veiculados pela mídia e pela publicidade do/para o homem metrossexual. Portador de 

um corpo atlético, provavelmente conseguido à custa de severo esforço físico, dentre 

outros recursos, o rapaz “deixa” à mostra seus braços, peitoral e barriga contornados de 

músculos e –  o que mais importa para a empresa anunciante, livre de quaisquer pelos, 

haja vista se tratar de uma propaganda que se propõe a vender produtos de depilação 

que fabrica e,  que “de quebra”, “vende”  a idéia de que pelos não combinam mais com 

o homem moderno e vaidoso de hoje e que o “legal” é ter a pele lisinha e macia. 

No âmbito da linguagem, o discurso da anunciante sugere ao leitor/consumidor 

o atendimento a uma das prerrogativas contemporâneas de beleza masculina: o alcance 

de uma aparência bela. Tal aparência, decerto, passa(ria) pelo portar/manter uma pele 

lisa, bem cuidada, hidratada e, principalmente, livre de pelos. Percebe-se que essa 

alusão à pele – prerrogativa fundamental dada a natureza do produto anunciado – se 

mistura aos imperativos do corpo e da beleza em geral – na medida em que se vê a 

mescla dos elementos, das imagens, dos dizeres que apontam, invariavelmente para os 

imperativos instituídos do/para/sobre o homem contemporâneo – metrossexual. 

O tom adotado nos enunciados é o de adesão a um desejo prévio dos indivíduos 

consumidores. A empresa se apresenta como uma facilitadora, “amiga” dos seus futuros 

clientes por se propor a atender ao anseio de tornarem-se belos, “irresistíveis” para 

usarmos um termo presente na materialidade linguística do anúncio. Isso pode ser 

comprovado em trechos como: “Você não vai precisar fazer força alguma para ficar 

irresistível” e “ A pele que você pediu a Deus (...)”. 

Outro elemento revelador das estratégias linguístico-discursivas dispostas no 

referido anúncio diz respeito à relação homem/divindade/perfeição. Dando continuidade 

ao último trecho transcrito acima temos “(...) para virar um também”. No anúncio o 

ideal de perfeição atribuído estritamente ao universo sagrado, encarnado na figura de 

Deus, é tomado como mote, como ideal plausível. Desprezando o caráter utópico que 

acompanha os sonhos humanos de equiparação ao divino, Depi roll lança mão de um 

discurso do possível, do realizável. No entanto, a perfeição, nesse contexto, migra das 

esferas do intelecto, da razão e/ou do poder extraordinário/inumano para o âmbito do 

corpo, donde a beleza passa a ser um valor máximo, sublime, que determina os limites 

dos caminhos que conduzem o ser humano ao sucesso ou ao fracasso. Cumpre salientar, 

ainda, a disposição da memória (discursiva) na constituição do (desse) enunciado. A 
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figura de um Deus do corpo já se fez presente em algumas sociedades como a grega, 

onde homens de corpos fortes e atléticos, treinados/formados em nome da guerra 

figuravam como Deuses. Os então denominados Deuses do Olimpo, mistos de beleza e 

bravura, angaria(ram/vam) a admiração atemporal de homens e mulheres pelo mundo. 

 

  Anúncio 2 
                                          Figura 2 – Garnier Cosméticos 

Em 2 temos um anúncio veiculado pela Garnier Cosméticos de um de seus 

produtos, o shampoo Fructis. Dessa vez, diferentemente do anúncio anterior, não se 

trata da divulgação de uma linha elaborada exclusivamente para os homens. Mesmo 

assim o anúncio chama a nossa atenção pelo fato de termos a veiculação de um homem 

como garoto-propaganda de um shampoo e, o que é mais curioso é que tal shampoo se 

destina ao tratamento para queda capilar. Ora, a associação do homem com o cuidado 

com a saúde e, sobremaneira com a beleza dos cabelos, não é – ou pelo menos não era 

até bem pouco tempo – uma prática dita masculina, de modo que, aqui, uma vez mais, 

nos é dada a perceber a intima relação que se estabelece do discurso publicitário com a 

vertente de masculinidade metrossexual. 

A representação da metrossexualidade no anúncio da Garnier, engendrada via 

discurso/enunciado, arregimenta-se tanto no plano linguístico quanto no imagético-

visual. Da materialidade lingüística, destacamos o slogan da empresa: “Cuide-se “. O 

termo – empregado nos anúncios publicitários de todos os produtos que levam o nome 

Garnier, funciona como um chamado, uma convocação aos indivíduos contemporâneos 

a exercitarem o “cuidado de si”. Bem como já vislumbrado por Foucault (2006), este 
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“cuidar de si” se confunde com “técnicas de si”, que por seu turno, referem-se a tomadas 

de atitude que extrapolam o âmbito do “conhecer-se”, pressupondo um “governar-se”, 

de modo que, por meio delas, o sujeito possa (e deva) autodecifrar-se, examinar-se e 

auto-reparar-se. O discurso publicitário opera essas técnicas a partir da exposição 

ilimitada do eu, tomada como sugestão de uniformização/padronização. As identidades 

são sugeridas e, a fortiori, constituídas em obediência a uma regulamentação de saberes 

sobre o uso do corpo, da alma e da vida (pessoal e social) dos indivíduos-sujeitos. 

 

  Anúncio 3 

                                                      Figura 3 – Garnier Cosméticos  

No excerto 3 temos mais um anúncio da Garnier Cosméticos. Desta vez a 

empresa anuncia o Bi-o, linha de desodorantes que possui duas versões, sendo uma 

voltada para o público feminino e outra para o masculino. A versão for men é a 

contemplada nessa propaganda. O fato de ofertar versões diferenciadas para os 

gêneros/sexos não é a razão que nos move à investigação dos elementos discursivos 

constituintes desse anúncio, mas o modo com que se (a)enuncia tal produto.  

Na peça em tela nos reencontramos com elementos com os quais nos 

deparamos em outros casos analisados neste espaço. Elementos que, em sua maioria, se 

correlacionam com o universo masculino metrossexual, acerca do qual vimos discutindo 

incessantemente. O primeiro deles reside no plano imagético. A imagem que ilustra o 

anúncio – ocupando inclusive lugar central no/do anúncio – é a de um homem de corpo 

esculpido. O que lhe falta nas vestimentas é exatamente o que interessa à anunciante 

mostrar: o abdômen e os seus membros superiores. Tendo como pano de fundo um 

cenário incerto e irregular, algo como montanhas, o rapaz enceta uma pose que sugere 
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performances arriscadas e de elevado grau de esforço físico. E, como está fazendo uso 

do produto – é essa a ideia defendida pelo anúncio – não se vislumbra uma gota sequer 

de suor em seu corpo. Sequinho, portanto possivelmente cheiroso, o homem parece 

transpirar segurança, exalar felicidade. 

Um olhar crítico sobre o anúncio, buscando (entre)ver possíveis articulações 

com o padrão metrossexual recém-instituido, consegue ainda perceber um detalhe 

importante nessa arregimentação identitária, a saber, o de que o garoto-propaganda de 

Garnier, aqui, é negro. Se levarmos em consideração as características “originais” 

tributadas ao metrossexual, em obediência a paradigmas hegemônicos baseados em 

índices econômicos, sociais e culturais, a atenção recai tão-somente sobre os homens de 

etnia branca. Nesse sentido, Garnier perfila um movimento de transgressão no interior 

do próprio padrão de masculinidade ora perseguido, o que não quer dizer que esta 

atitude a tenha desvinculado dessa tendência à representação. Contudo, a disposição 

discursivo-enunciativa contida no anúncio harmoniza-se com o que as hipóteses 

aventadas por Hall (2006) acerca das identidades quando assevera, por exemplo, que 

elas são, na pós-modernidade entidades plurais, dinâmicas e fragmentadas que se 

erigem na/da bifurcação de elementos diversos como genéricos, religiosos, espaciais, 

étnicos, dentre outros. 

   Anúncio 4 
                                                     Figura 4 – Avon Cosméticos 

No quarto e último excerto temo um anúncio da Avon Cosméticos. Nele a 

empresa (a)enuncia uma linha de produtos anti-acne. A linha, denominada Clearskin 

Professional destina-se a ambos os públicos feminino e masculino. Não obstante esse 

compartilhamento consumidor dos produtos importa-nos discutir neste anúncio a 
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utilização, novamente, de um homem como garoto-propaganda de produtos cosméticos, 

desta vez com um fator a mais para nossa observação. Tal fator refere-se ao fato de 

Avon ter escolhido um ator, nacionalmente conhecido, para propalar seus produtos. No 

universo publicitário é comum a contratação de celebridades para associarem suas 

imagens a determinadas marcas. No entanto, esta estratégia de marketing é 

extremamente onerosa, haja vista os altos cachês cobrados pelos astros e estrelas da TV. 

Retomando a análise propriamente dita, vale a pena destacar os procedimentos 

discursivo-enunciativos de que lança mão a Avon nessa peça. No plano visual, Bruno 

Gagliasso aparece em posse de uma foto sua rasgada. Seu posicionamento sugere que o 

ato de repartir a fotografia ao meio fora anteriormente realizado por ele mesmo, como 

que por insatisfação ao estado em que se encontrava no passado, flagrado pelas lentes 

de uma câmera. Embora não consigamos ver com muita nitidez, a foto que acabara de 

se desfazer, registrava uma fase da vida do ator em que a pele do seu rosto estava 

marcada pela presença indesejada de acnes. Para ilustrar o descontentamento com 

àquele momento ruim, a foto que carrega em suas mãos está impressa em preto e 

branco. Além disso, nela, o rosto de Bruno expressa um semblante triste. Seu olhar 

taciturno e sua cabeça cabisbaixa denunciam isso. Em contraste com o passado, a 

imagem atual veiculada do ator desvela um homem alegre, sorridente, altivo, em cores 

e, especialmente, sem quaisquer sinais de cravos e/ou espinhas. 

Ultrapassando a esfera descritiva, na peça acima, como ocorrera com as 

demais, a imagem de masculinidade engendrada vai de encontro ao novo modo de ser 

homem, o metrossexual. Isso se comprova pela alocação de diversos elementos. O 

primeiro deles reside na escolha inicial do garoto-propaganda. Ora, Bruno é jovem, 

possui um belo par de olhos azuis, uma pele livre de quaisquer imperfeições, um corpo 

“sarado”. Além disso, é um dos galãs da principal emissora aberta brasileira, a Globo, 

namora atrizes e modelos belíssimas, frequenta ambientes chiques e badalados, centros 

de estética, pratica atividade física regularmente para manter-se em forma dentre outras 

“regalias” de que desfruta, de modo que, pode ser, grosso modo, considerado como a 

própria encarnação do metrossexual. 

 Ao apresentar o Bruno como símbolo da (dessa) masculinidade, atual e 

contemporânea, Avon, apropriando-se do discurso publicitário, propõe aos 

consumidores a imitação do modelo ora proposto. Tal imitação – que passa 
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necessariamente pelo consumo dos produtos ali anunciados supostamente usados pelo 

ator – é condição fundamental para o alcance do (mesmo) padrão de beleza empunhado 

por Bruno e por esse novo nicho identitário denominado de metrossexual. 

 

 Considerações adicionais 

 

Mediante as discussões levantas e análises realizadas, depreendemos que o 

padrão de masculinidade metrossexual ocupa mesmo lugar de destaque no discurso 

publicitário contemporâneo. Como prática discursiva de forte apelo nos nossos dias, a 

propaganda tem-se dedicado incessantemente a inserir esses novos modos de 

ser/vivenciar a masculinidade. A conotação dada pelas peças publicitárias aqui 

encetadas é reveladora de aspectos fulcrais do posicionamento da publicidade e da 

mídia em geral sobre essa questão.  

Dentre as estratégias discursivas de maior ocorrência temos a exposição 

imagética do (desse) novo homem de recente aparição no contexto social. Tal 

exposição, via de regra, vem acompanhada de uma excessiva associação com o corpo e 

a beleza. À guisa de ilustração, em metade das quatro campanhas apreciadas, os homens 

apresentados nos anúncios têm seus a parte superior dos seus corpo à mostra, corpos 

estes rigidamente cultuados, aderidos aos moldes ditados pela indústria da beleza e do 

consumo ora vigentes (CASTRO, 2007). Nos outros dois anúncios, embora os corpos 

estejam vestidos, nota-se claramente o predomínio dos padrões de beleza e boa 

aparência atuais, sendo estampados por homens jovens e zelosos por suas imagens. 

Para além disso, em absolutamente todos os anúncios sobre os quais nos 

debruçamos, o deslocamento/destronamento do paradigma de masculinidade 

hegemônica para o da metrossexualidade é um lugar comum. A proposta de 

(re)configuração do homem, nutrida, sobretudo na esfera publicitária, pelos novos 

ventos do mercado, vem sendo levada a cabo de forma insidiosa pela mídia em geral. 

No que tudo isso resultará é prematuro demais para Sabermos. O processo está ainda em 

andamento. E, ademais, a dinamicidade do mundo, das relações, dos debates e das 

disposições identitárias não nos possibilita – sem que de antemão antevíssemos o erro  

sobre o qual incorreríamos – inferências bruscas.  

Entretanto, de todo modo, é certo que a profusa discursivização em torno desse 

novo modelo masculino, pautado no cuidado demasiado com a estética, no culto ao 
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corpo não se dá ao léu. Seus efeitos pode(m/rão) ser sentidos no plano real das vidas dos 

indivíduos. A apregoação destes novos modos de ser homem vem acompanhada por um 

tom de persuasão, de controle. Assim, a sedução – arma típica do discurso publicitário –  

aparece acrescida de um processo de agendamento identitário, que visa o 

“enformamento” dos sujeitos, a sujeição (FOUCAULT, 2006). 

Fator que não pode ser negligenciado diz respeito às condições sociais de 

produção desses discursos. Se, hipoteticamente, anúncios como estes tivessem sido 

emitidos há aproximadamente três décadas atrás, é certo que causariam muito espanto – 

se não movessem atitudes de desprezo e repúdio – dadas as configurações de gênero que 

perfaziam a realidade social e histórica naquele contexto, o que não quer dizer que nos 

nosso dias o preconceito de gênero e os esteréotipos acerca de gênro tenham sido 

extirpados um a um. Não é isso. Eles ainda imperam, agora, porém, sob um terreno 

menos absoluto. Ocorre que hoje o estranhamento em relação a anúncios desta natureza 

é muito menor. Isso porque “seja por conta de ideologias que refletem mudanças do que 

vem a ser homem, seja pelo desejo de descobrir novos nichos no mercado de consumo, 

a mídia participa da discussão – e talvez da ressignificação – do corpo e da mente do 

homem pós-moderno” (GOMES, 2008, p. 100). 
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O VERBAL E O NÃO-DIZÍVEL DA POÉTICA ORIENTAL DE PAULO 

LEMINSKI. 
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RESUMO 

Este artigo empreende o pensamento filosófico e discursivo acerca das representações 

sígnicas e imagéticas que se manifestam na poesia e arte orientais, caracterizando um 

estado de silêncio e de vazio. Por traduzirem o não-verbal da cultura oriental, o imagético, 

aliado a uma liberdade estética, se expressa na poesia haikai do poeta Paulo Leminski. Faz-

se necessário recorrer questionamentos entre ocidente e oriente para chegar ao poeta 

marginal curitibano. As contribuições semióticas de linha peirceana são imprescindíveis 

para chegar às totalidades do indizível que se configuram na estética da síntese da poesia 

oriental. 

Palavras-chave: vazio, não-verbal, imagem, haicai, contracultura. 

ABSTRACT 

This article undertakes a philosophical thought and discourse about the representations of 

signs and images that are manifested in Eastern poetry and art, featuring a state of silence 

and emptiness. By translating the nonverbal of oriental culture, the imagery, combined with 

an aesthetic freedom, is expressed in the poetry of haiku poet Paul Leminski. It is necessary 

to refer questions between East and West to reach the marginal poet Curitiba. The 

contributions of peircean semiotic are essential to reach the totalities of the unsayable that 

constitute the aesthetic synthesis of oriental poetry. 
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 A história do Brasil não é feita só de flores. Se voltarmos nossos olhos para o 

período compreendido entre os primeiros anos da década de sessenta veremos um cenário 

de maior luta de classes e de luta de trabalhadores, uma revolução que se refletiu no campo 

da literatura, do cinema etc (RIDENTI, 2000). Assim como a literatura teve o seu boom nos 

anos vinte com a Semana de Arte Moderna e seus ideais estético-ideológicos – e também 

nos anos trinta com o projeto ideológico de trazer à tona a realidade brasileira, pintando o 

nordeste na chamada „literatura regional‟ – e o cinema nos anos sessenta com o Cinema 

Novo, o boom nas páginas do Brasil contemporâneo foi a década de sessenta, marcando 

todo o campo cultural. Passado o agito do movimento concretista de cinqüenta e o agito 

(contra) revolucionário (utópico) de sessenta, desaguamos nos anos setenta e o movimento 

hippie, a contracultura, o uso das drogas e a busca do alucinógeno.  

Com a repressão política da década os artistas mantinham-se à margem, como, 

timidamente, surge o Paulo Leminski, bandido que sabia latim, “Rimbaud curitibano com 

físico de judoca escandindo versos homéricos como se fosse um discípulo de zen e bashô” 

(LEMINSKI; BONVICINO, 1999, p. 239). Já mesmo em 1963 Leminski impressiona em 

sua sorrateira aparição na Semana Nacional de Poesia de Vanguarda quando conhece 

Haroldo, referência do movimento da poesia concreta. Dedicado ao trabalho com a palavra, 

se fazia poliglota e lingüista. “Escrevo. E pronto / escrevo porque preciso / preciso porque 

estou tonto / ninguém tem nada com isso” (LEMINSKI, 1987, p. 80). Era o ofício e o 

compromisso com a palavra refletida em sua poesia metalingüística. Trabalho árduo da 

linguagem, esculpindo versos de forma arquitetônica e sublime – como esculpia um João 

Cabral de Melo Neto em sua poesia elaborada e enxuta. Questionando a poesia nos anos 

setenta, o próprio Leminski questiona:  

 

Estaria a poesia sujeita às mesmas leis de transformação do azeite de 

soja, das calças jeans ou dos comerciais veiculados pela Rede Globo? 

Acontece que, nos anos 70, passaram a ouvir mais rádio, comprar mais 

discos e ver mais shows de TV. Acontece que em cada um desses 

eventos, ao lado de fenêmenos musicais, ocorreram fenômenos verbais. 
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Isto é, poéticos. Acontece que toda canção é som e palavras. 

(LEMINSKI, 1886, p.57). 

 

 Com a geração underground veio a filosofia zen. E para enveredar nos caminhos do 

zen é preciso abrir os olhos para ler: ler o vazio, o silêncio, o nada. Ler o Outro, esse Outro 

que nos completa, o que Bakhtin (1992) conceituou de exotopia
2
. Sempre estamos lendo o 

Outro, culturalmente – embora não saibamos ler o Outro semioticamente falando 

(PIGNATARI, 1974). A leitura não se completa quando estamos diante do objeto 

nadificado, mesmo com as incessantes investidas do ocidente rumo à civilização oriental, 

que carrega em si a estética do silêncio, a imagem do ausente. Quando nada falamos e 

mergulhamos no vazio, o nada significa pensamento, carregado de sentidos. Não o vazio 

que induz a ausência de algo, sem significado, mas um nada de sentimentos e sensações, 

introspectivo. “O silêncio fala muito mais do que muitas palavras” (WERLE, 2003, p.97). 

 O oriente influiu esse estado de meditação, cultura rica de detalhes gestuais e 

imagéticos, um mistério, assim como se faz o teatro Nô, a exemplo, que, comparado a 

outros grupos teatrais – kabuki e o bunraku (teatro de bonecos) – é considerado um teatro 

de elite. Sobre o teatro oriental e seus respectivos vazios, o filósofo alemão Martin 

Heidegger (2003, p.87) explica: “para entender o Nô é preciso morar lá e entender o modo 

de ser Japonês. Num ângulo interno, esse vazio estaria carregado de significação”. Com 

isso, observa-se, de forma geral e não apenas restrita ao teatro, a dificuldade de lermos o 

oriente. 

 Nas trilhas do pensamento heideggeriano, deparamo-nos com sua obra Caminhos da 

Linguagem (HEIDEGGER, 2003), onde, a partir de um diálogo entre um japonês e um 

pensador, são postos os perigos da europeização do mundo oriental, bem como a essência 

do ser. Essência presente também na obra Ser e Tempo (HEIDEGGER, 1995), onde o 

filósofo trata da essa essência da existência do homem no mundo. O homem existe, habita o 

mundo, sendo ele um prolongamento do próprio mundo. Mas é preciso entendê-lo. É aí que 

                                                           
2
 Bakhtin definiu exotopia no pensamento do campo estético por um rol semiótico de que é o outro 

que dá uma imagem acabada de nós, pois nunca somos heróis de nós mesmos, o acontecimento de 

nossa existência não nos pertence. 
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nós questionamos o sentido do ser e nos configuramos como Dasein, pois questionamos e 

lidamos com o questionado. Benedito Nunes (2002, p.12) coloca que “se o Dasein é um 

ente, é um ente que põe em jogo seu próprio ser. Assim, o que se visa em Ser e tempo – 

elaborar a questão do ser – é esse mesmo jogo da questão, da pergunta sobre o sentido do 

ser”.  

 A filosofia zen utilizou-se do não-verbal, do indizível. Nada melhor que a imagem do 

homem zen budista em estado de meditação! O poema concreto, por exemplo, que se 

desvinculou da forma fixa, tomou liberdade. Já não mais está preso a versos e estrofes tais 

quais conhecemos na história da literatura, onde a poesia esteve aprisionada à forma 

clássica poética, como o soneto. As palavras e os versos soltaram-se preenchendo todo o 

espaço da página em branco. A folha em branco concretista, por onde correm as palavras 

desvinculadas, nada mais é que o próprio vazio filosófico carregado de significado. A folha 

não-preenchida contém os silêncios, o vazio, o nada heideggeriano. Nela, as palavras 

permeiam o silêncio.  

 Eis que Mallarmé dá o primeiro lance para essa nova composição poética solta na 

folha em branco, com seu Un Coup de Dês, trazendo a proposta de uma poesia síntese, tão 

veloz quanto os dados rolando na mesa. Veloz como as máquinas industriais e o processo 

industrial da década de vinte. Poesia rápida que tem urgência em chegar mais rápida ao 

leitor. O muito dito no pouco. Oswald de Andrade (1971) sintetizou o muito na poesia 

Amor – Humor, onde se evidencia a ruptura estética com o modelo formal de construção 

poética. Poesia feita com apenas um verso. Ou Drummond que representou toda a 

velocidade e rapidez na poesia prosaica Cota zero (1969): Stop – A vida parou ou foi o 

automóvel?. Oswald (1971) também retratou a síntese poética, como em O Capoeira e 

Oferta. Eram os anos vinte lançando os dados para a poesia síntese da década de cinqüenta.  

Sintaxe visual. A respeito do Un Coup de Dés, Augusto de Campos (2006, p. 56) observa: 

 

Como processo consciente, pode-se dizer que tudo começou com a 

publicação de Un Coup de Dés, o „poema-planta‟ de Mallarmé, a 

organização do pensamento em „subdivisões prismáticas da Idéia‟, e a 
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espacialização visual do poema sobre a página. (CAMPOS; CAMPOS; 

PIGNATARI, 2006, p.56). 

 

        Poesia que também é escrita nos muros, que ficam à mostra nas ruas. Distâncias 

Mínimas: “um texto morcego/ se guia por ecos/ um texto texto cego/ um eco anti anti anti 

antigo/ um grito na parede rede rede/ volta verde verde verde (...)” (LEMINSKI, 1987, p. 

20). A palavra passa a desprender-se da superfície, do plano escrito, assumindo a forma de 

morcego, livre, criando movimento guiado por ecos no escuro. Há, na verdade, uma 

distância mínima entre o „texto morcego‟ e o movimento concretista, palavras soltas pela 

folha, induzindo imagens, gritos na parede que simbolizam a poesia marginal. Um eco, um 

grito, um texto cego.  

 Dentro da perspectiva da espacialidade visual sobre a página em branco, Haroldo de 

Campos, ao discorrer sobre o pensamento do Ezra Pound
3
 através dos escritos de 

Fenollosa
4
, empreende a discussão sobre o instrumento ideográfico dessa nova construção 

poética. Fenollosa (2000) em seus estudos sobre a escrita chinesa explanou sobre a essência 

do ideograma e sua relação com a poesia, uma poesia-ideograma. No plano representativo 

oriental, utiliza-se o ideograma – kanji. O ideograma é um símbolo que, separadamente, 

tem sua interpretação, sua significação. Partindo da etimologia, ideo = idéia, grama = letra. 

Um ideograma pode ser uma frase, uma expressão, uma idéia. Na escrita chinesa, cada 

ideograma – imagem – vai conter um significado. Daí a etimologia da palavra. Ao observar 

a obra poética do poeta Leminski, percebe-se que ele também fez ideogramas, um deles Cai 

e Kawasu. Nota-se como o poeta se insere ativamente em toda essa discussão estético-

filosófico, possibilitando assim, através de sua obra, o diálogo com as teorias. 

 A forma poética composta de ideogramas é o Haicai – ou Haiku. Esses ideogramas 

são escritos de forma vertical. O haicai chama atenção na sua composição poética pela 

                                                           
3
 Ezra Pound, poeta e crítico norte-americano, além de ganhar notoriedade nos estudos da literatura 

moderna, defendeu o movimento imagista da poesia entre os anos de 1912 a 1914. 

4
 Ernest Fenollosa, filósofo americano, teve notável importância no campo das artes. Estou o chinês 

com o intuito de utilizá-lo na poesia. Nos anos 50, engajado no ideograma, adota o modelo chinês 

como picturialidade da vida, da natureza. 



Revista  Litteris –  ISSN 19837429   

Março 2011. N. 7                     

 

Revista  Litteris – www.revistaliteris.com.br 

Março 2011. N. 7                     

 

síntese, pelo dizer o muito no pouco, pela brevidade (CAMPOS, 2000). O haicai é simples, 

breve. Composto de 17 sílabas distribuídas em três versos tem como precursores Bashô e 

Buson. Traduzido para o português, foi adotado o sistema métrico 5-7-5. Analisando os 

termos estruturais, aqui no Brasil, conta-se até a última tônica.  

Os haicaistas agem como observadores da natureza que está a seu redor, do mundo 

em que está inserido. Pintam o horizonte com as palavras. O haicai funciona como um 

recorte ou uma foto da natureza, uma metáfora visual. No haicai de Bashô: “Um corvo 

solitário/ sobre um galho sem folhas/ uma noite de outono” (apud CAMPOS, 2000, p.152), 

há uma soma de imagens, um corvo como um elemento natural e as palavras solitário / 

galho sem folhas, que dão o resultado final de outono. Através desta relação com a 

fotografia enquanto recorte Leminski escreve: 

Os parentescos latinos entre o „hai-kai‟ e a fotografia me intrigam, desde 

que, por volta de 1965, comecei a me interessar por essa estrutura poética 

mínima que os japoneses praticam há, pelo menos, quatrocentos anos. 

[...] O mundo que o haicai procura captar é um mundo objetivo, o mundo 

exterior. Um mundo de coisas onde o eu está quase sempre ausente” 

(LEMINSKI, 1986, p.114). 

 

 A lente do haicai fotografa um mundo exterior, um mundo de objetividade, do eu 

ausente. A fotografia também busca a objetividade exterior com um eu ausente. No cinema, 

o eu se mostra ausente por trás da câmera. Ambos, porém, possuem um eu interior maior. 

Modesto Carone Netto (1974) trata da relação entre a palavra e a imagem, verbal e o não 

verbal aplicando-se tanto para o cinema quanto para a literatura. Imagens estáticas que se 

fundem em uma colagem, fanopéia através das palavras. Explana que “o que se valia 

exclusivamente para o cinema, contudo, passou a ser aplicado no estudo da literatura” 

(NETTO, 1974, p. 102).  

 No plano-piloto para a poesia concreta, os irmãos Campos e Décio Pignatari definem 

o ideograma como um apelo à comunicação não-verbal (CAMPOS; CAMPOS; 

PIGNATARI, 2006). A semiótica, diferentemente da lingüística, que não deu conta do 

signo icônico – havendo a necessidade de criar uma semiologia (Proppiana) 

conceitualmente diferente do conceito de semiótica –, abarcou as relações entre o código 
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verbal e o não-verbal. Especificamente, foi na semiótica de Charles Sanders Peirce, 

definida como teoria geral dos signos e dos processos de semiose, que ele definiu o signo 

ou „Representamen‟ como tudo aquilo que está no lugar de algo, representa algo para 

alguém, isto é, o signo está no lugar de algum objeto na natureza. O significado de um 

signo será sempre outro signo (PIERCE, 2003).  Os postulados Peircianos propõem o 

estudo das tricotomias semióticas. Peirce se dedicou arduamente em categorizar a imagem 

em sistemas tricotômicos. Dentre eles, detenhamo-nos às tricotomias: objeto-signo-

interpretante e à tricotomia do vértice do objeto: ícone-índice-símbolo. 

 Nas experiências triádicas de Peirce, temos os conceitos de Primeiridade, 

Secundidade e Terceiridade,tendo em vista a primeiridade como o ícone, um primeiro, o 

campo das possibilidades; secundidade referente ao índice, é a ligação direta com o objeto; 

e a terceiridade referente ao símbolo, é o campo da lei das generalizações. Ao ler uma 

palavra, um poema, um texto, automaticamente ativamos o nosso conhecimento de mundo. 

Nesse primeiro momento de inércia construímos uma imagem em nossa mente ao lermos o 

texto verbal. Essa imagem que é gerada em nossa mente é o não-verbal, o icônico. Sendo 

assim, primeiridade. É neste estágio que, para Peirce, o verbal vai induzir o não-verbal. O 

ícone/primeiridade abrange e conseqüentemente é abrangido pelo não-verbal. O 

terceiro/símbolo é a formulação/lei, generalização, sendo o índice o mediador entre eles – 

uma marca de tiro na parede é um índice e faz referência direta com o objeto.  

          Décio Pignatari, em Semiótica e Literatura explica que “o ícone é o lado oriental dos 

signos; as „palavras‟, seu lado ocidental” (PIGNATARI, 2004, p. 178). Trata, portanto, o 

ícone como o lado oriental/direito do cérebro, o lado inconsciente, por similaridade e 

analogia – onde a poesia está inserida. Símbolo como o lado ocidental/esquerdo do cérebro, 

o lado racional, por contigüidade, lógica e linearidade – onde se insere a prosa. 

 Na poesia, pelo processo de analogia, o signo verbal articula o icônico, a imagem do 

poema. Principalmente na poesia de haicai, onde a poesia ideogramática vai captar a 

natureza e os signos que estão a nossa volta no mundo – Peirce coloca o próprio homem 

como um signo no mundo. Alfredo Bosi (2000) trata da relação sígnica explanando que: 
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A Semiótica hoje tem esmiuçado as diferenças entre o ícone e o processo 

signico verbal. É preciso tirar todas as conseqüências dessas distinções 

quando se fala do discurso poético. O que é uma imagem-no-poema? Já 

não é, evidentemente, um fantasma produzido na hora do devaneio: é 

uma palavra articulada (BOSI, 2000, p. 29). 

 

 Bosi diz não ser o processo de primeiridade um fantasma, devaneio, mas sim uma 

articulação – o signo verbal gerando a imagem. A palavra busca os caminhos da própria 

imagem. Quanto a isso, Décio Pignatari (2004) diz que toda poesia é intersigno embora sob 

o disfarce do verbal. Ou seja, o signo verbal vai conter sua carga icônica e nós, ao lermos 

essas palavras icônicas, ativamos nossa primeiridade Peirciana. 

 Leminski foi um grande leitor dos estudos Peirceanos, atento às questões semióticas 

da poesia. Em seu ensaio Significado do símbolo o poeta trata das questões de ícone: 

 

 Ícones dizem sempre mais que as palavras (símbolos) com que tentamos 

descrevê-los, esgotá-los, reduzi-los. O Ícone é o signo, parcialmente 

motivado, que tem algo em comum com seu referente, eco, rima, reflexo, 

harmonia expressiva, visual ou acusticamente, no plano material dos 

signos, no significante (LEMINSKI, 2001, p.95). 

 

 O ícone/imagem, ao dizer sempre mais que a palavra, nos faz remeter às discussões 

filosóficas da concepção heideggeriana do silêncio. Silêncio este que é o próprio ícone/não-

verbal. Silêncio enigma, mistério, dizível.  Na esteira do ícone, Leminski (1976) em 

parceria com o fotógrafo Jack Pires publica um livro de poemas colados em fotografias, 

Quarenta clics em Curitiba. 

 O haicai, recorte da natureza, nos joga diretamente para o primeiro da tricotomia 

peirceana que, junto com o símbolo (terceiro) formam signos mentais e gerais, 

diferentemente do índice que se estabelece por conexão física e direta. A fotografia, por 

exemplo, que atesta, aponta, certifica, chama atenção, fundamentando o seu caráter indicial, 

pois tudo que chama atenção é um índice. Sendo assim, ela é um dispositivo culturalmente 

codificado (DUBOIS, 1994). O haicai Mallarmé Bashô (LEMINSKI, 1994) tem um título 

curioso, pois mescla os dois grandes nomes que influenciaram Leminski. Titulo que 
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funciona como divisor de águas: de um lado, Mallarmé, no bloco ocidental; de outro, 

Bashô, no bloco oriental. Dois blocos de sentidos, dois fluxos.  

 

 Um salto de sapo 

     jamais abolirá 

                o velho poço. (LEMINSKI, 1994, p. 102) 

 

Assim como o lance de dados, Leminski lança suas cartas num jogo simbólico. A 

sonoridade do poema começa elevada, um som crescente com a aliteração de s na primeira 

linha – um salto de sapo. Depois o som fica abafado na última linha – o velho poço – com a 

assonância de o. Depois da elevação, o som vai muda e decresce, criando o eco, como o eco 

do fundo do poço. O haicai de Bashô (apud LEMINSKI, 1994) com o qual o Leminski 

dialoga diz: “O velho tanque/ uma rã salta/ barulho de água”. No Bashô, o movimento da 

sonoridade é contrário. Primeiro, há um estado de tranqüilidade, de calmaria (ou de 

meditação) no velho tanque. Quando a rã salta, há a quebra da água tranqüila provocando o 

barulho. Movimentos contrários, tão contrários quanto ocidente e oriente. O haicai divisor 

de Leminski também dialoga com um outro poema seu do livro: 

 

‟Kawásu‟é „sapo‟, em japonês/ Imagino ter relação original com/ „kawa‟, 

„rio‟. O batráquio é o animal/ totêmico do haikai, desde aquele/ 

memorável momento em que Mestre/ Bashô flagrou que, quando um 

sapo/ „tobikômu‟ (“salta-entra”) no velho/ tanque, o som da água 

(LEMINSKI, 1994, p. 103). 

 

 No seguinte haicai, observa-se a presença do silêncio visto pelo viés filosófico 

 

  chove no orvalho 

           a chave na porta 

                como uma flor no galho (LEMINSKI, 1994, p. 152). 

 

  A chuva limpa e purifica. Como é belo observar a chuva cair, tão belo quanto 

observar a flor no galho, e quantos de nós não paramos mais para ouvir a chuva cair e ver a 

flores no galho. Quantos param para sentir o cheiro da chuva ou sentir o seu significado? A 

chuva virou apenas um fenômeno, um acontecimento. Mas chove. E a chuva é a chave. A 
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cadência causada pelo encontro consonantal ch, dando o som o x, reflete o barulho da 

chuva. 

 O seguinte haicai vai mais além. A poesia falando da própria poesia: metapoesia 

 

Saber é pouco 

        como é que a água do mar 

                entra dentro de um coco?  (LEMINSKI, 1994, p. 111). 

 

 Constitui-se a própria metalinguagem da poética de haicai. Dizer o muito – a água do 

mar – no pouco – coco. Esse haicai sintetiza toda a poética da brevidade, da poesia síntese, 

veloz. Dizer o máximo no mínimo, com poucas palavras, encaixar a quantidade vasta do 

mar num pequeno espaço poético de três linhas. 

 A sonoridade do haicai tem seu papel importante por bem representar a síntese e a 

velocidade. Define melhor a leitura em voz alta, guia as palavras, encaixando-as. Som e 

imagem estão juntos no processo do haicai. Neste haicai, gera uma ambigüidade sonora, 

uma cadência fechada: 

Amei em cheio 

           meio amei-o 

                  meio não amei-o (LEMINSKI, 1987, p. 107). 

  

 Amar, acertar em cheio (como num lance de dados), mas quem? O acaso? Nota-se 

aqui resquícios da voz de Mallarmé em jogar as cartas na mesa, lançar os dados ao acaso e 

aventurar-se. Notam-se as ambigüidades presentes. Acertar em cheio. Meio amar, meio não 

amar. Dúvida entre amar e não amar, uma parte ama, outra não. São essas mesmas 

alternâncias que vão gerar uma ambigüidade sonora. Meio amei-o – meio a meio, metade. 

 Assim se caracteriza o fascínio de Paulo Leminski pela poética oriental, uma paixão 

em que ele acerta em cheio, configurando um embate filosófico e estético que nos lança 

direto a um caminho plurissignificativo, cheio de verbais e não-verbais. No meio desses 

caminhos não há uma pedra, mas um rio. E um poeta que sabe muito bem navegar. E faz 

seu apelo: “Não sou o silêncio / Que quer dizer palavras / Ou bater palmas / Pras 
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performances do acaso. / Sou um rio de palavras / Peço um minuto de silêncios” 

(LEMINSKI, 1988, p.17). 
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OS BAIRROS DE LATA 

O mito do progresso e a decadência da memória em  

Signo Sinal, de Vergílio Ferreira 

Elaine Zeranze Bruno ( UFRJ)
1
 

 

Resumo 

 

 O que propõe esse trabalho é uma leitura crítica do romance Signo Sinal de 

Vergílio Ferreira. Como cenário temos uma aldeia que após um terremoto (também 

alegórico) tende a sofrer modificações através dos planos de um arquiteto, que é a típica 

figura da cidade moderna. Com uma aldeia em ruínas e um planejamento que não se 

concretiza nunca, o narrador segue contando pequenas histórias de uma época de vida 

coletiva e experiência compartilhada. Que faz contraste com o mundo moderno, a perda 

da memória e a vida esvaziada de sentido. O que se percebe em Signo Sinal é uma 

crítica à modernidade que promete o progresso e entrega devastação. Entretanto é 

preciso enfatizar que não há uma visão nostálgica nem idealista do passado. A leitura 

crítica do romance será feita especialmente com base nas teorias de Walter Benjamin. 
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Morte e memória 

O céu toldou-se um pouco, uma claridade rósea abrindo em círculo pelo 

horizonte. E num instante brevíssimo e sem fim aconteceu o sismo. O que restou da 

antiga aldeia foi somente uma terra rasa de ruínas. Em torno do narrador de Signo 

Sinal, um dos sobreviventes, apenas as ruínas das casas e dos habitantes. É neste cenário 

que Luís começa a por sua memória em movimento. São os mortos da sua lembrança 

que retornam, são vestígios de um passado recente. A aldeia, os moradores e a memória 

estão soterrados pelo terremoto chamado progresso. 

 Signo Sinal é um romance que começa com morte. O enterro dos antigos 

moradores da aldeia é narrado por Luís, que pouco a pouco se recorda e conta a história 

dos que agora estão sendo enterrados. É sobretudo um romance de memória e morte, ou 

ainda, de morte da memória. A sequencia da narrativa é o ritual da morte, que inicia 

com o velório, que se realiza nas ruínas da Capela da Misericórdia até o enterro dos 

corpos. É a despedida do corpo e da memória, o enterro é a última aparição dos que 

fizeram a história da aldeia e que agora estão fadados ao esquecimento.  

Quase ao final do romance Luís faz uma crítica carregada de ironia sobre o ideal 

de assepsia em que os mortos são retirados da convivência dos vivos, pois são 

considerados sujos. O cemitério, lembra o narrador, era antes um lugar de convívio, 

faziam-se passeios, namorava-se, invocava-se a memória dos mortos. Havia uma 

história a ser rememorada. Agora o cemitério é apenas um lugar de silêncio.  

O sentido de eternidade da memória coletiva se enfraquece com o fortalecimento 

da ideologia burguesa de depuração e assepsia, que culmina na idéia da morte como 

algo que não deve ser partilhado com a comunidade. Ao contrário da tradição, que tinha 

na morte de qualquer indivíduo – uma autoridade ou um simples desconhecido - um 

acontecimento público, a sociedade moderna torna impraticável a transmissão da 

sabedoria de qualquer homem em vias de morrer. Nas sociedades pré-urbanas, o 

momento da morte é o da experiência que se transmite e o desejo inconsciente de se 

conservar a narrativa. 

 

Nós sabemos exactamente quando é que o homem separou a morte de si, 

conhecemos a ideia estúpida que o levou a essa infâmia. Mas a cidade da 

morte é a precursora da vida, o livro mais antigo da humanidade é o Livro 

dos Mortos do Egipto. Na própria Grécia da alegria, na própria Roma da 

força, você entrava numa cidade e quem é que o vinha saudar? Os mortos 
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que estavam a beira das estradas. E depois a estupidez de ligar os mortos a 

uma ideia de porcaria. A mais profunda civilização da morte na História é a 

da mais fanática limpeza.
1
 

 

Os ritos de funeral, fundamentais na Grécia Arcaica, como observa o narrador de 

Signo Sinal, servem justamente para fazer a passagem de estado, em que o cadáver 

deixa o mundo terreno e seu físico desaparece, restando-lhe o espectro e a psyché no 

Hades, morada dos mortos, lugar em que ele conseguirá escapar à ação do tempo. 

Assim, o herói não mais participa da sociedade da qual fez parte: com a morte, tem-se 

um vazio que precisa ser preenchido. Para ocupar seu lugar físico, seu nome e sua fama 

permanecerão na memória dos que os conheceram em vida e dos que ouvirão falar no 

futuro.  

Celebrado na épica, graças à deusa Mnemosyne, Memória, sua glória imortal 

torna-se memorável; mas a memória do herói também se inscreve no mnêma, memorial 

que é, ao fim de todas as honras funerárias, o sêma, túmulo, relembrando, tal como o 

canto épico, a glória que não correrá jamais o risco de perecer. A robusteza da pedra 

com as inscrições funerárias – contrastando com a fragilidade e transitoriedade humanas 

– é um sinal de garantia para a memória eterna do morto. 

A mesma crítica é feita por Walter Benjamin. No ensaio O narrador o crítico 

lembra-se de quando morrer era um episódio público, contudo, com o progresso o 

ambiente burguês é agora um espaço depurado de toda a morte. O espetáculo do morrer, 

antes em casa, agora é feito em hospitais e sanatórios.
2
 O homem tenta a todo custo 

esquecer o seu destino de finitude, retirando a sombra da morte que se avizinha e 

espreita. É a sua forma de sentir-se eterno. É um modo de remeter os mortos para longe 

e renegar a forma acabada do homem, porque é na morte que se completa o próprio 

ciclo da vida. Ainda que incida num paradoxo, para Luís o homem só alcança a 

completude de todas as suas fases na hora da morte. Entretanto, a expulsão da morte do 

mundo dos vivos é também a expulsão da memória daqueles que um dia viveram, e 

significa o futuro apagamento da memória do que vai morrer. É também a supressão do 

passado, e um homem sem passado, sem memória, é um homem sem História, alienado 

de si e pronto para ser preenchido. 

Para Benjamin, o homem que está prestes a morrer detém uma autoridade, é 

nesta hora que está propício a compartilhar sua experiência. No ensaio intitulado 

Experiência e pobreza Benjamin narra a história de um homem que na hora de sua 

morte conta a seus filhos sobre a existência de um tesouro no vinhedo. “Os filhos 
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cavam, mas não descobrem qualquer vestígio de tesouro. Com a chegada do outono, as 

vinhas produzem mais do que qualquer outra da região.
3
” É quando os filhos percebem 

que o pai havia lhes passado uma experiência. No mundo moderno, da morte solitária, 

essa experiência não seria transmitida.  

Nesta parábola, não há nenhuma apologia ao trabalho, no sentido capitalista ou 

moralizante do termo. Na verdade, o mais importante deste exemplo é mostrar o ato da 

experiência no limiar da morte, passada para a geração sucessiva, que transcende a 

existência individual do homem à beira da morte e se fixa na memória, viva, por séculos 

e séculos. É justamente essa experiência que se perde, junto com as formas tradicionais 

de narração, porque depende da memória coletiva, do trabalho artesanal, do ócio e da 

transmissibilidade para sobreviver.  

A decadência da memória e o fim da experiência já demonstram indícios antes 

mesmo da aldeia ser abalada pelo sismo. O conhecimento do pai de Luís acerca da sua 

fábrica morre com ele, pois já não existe mais a cultura da experiência passada de pai 

para filho, e a morte desse conhecimento culmina na própria morte da memória do pai 

que nos seus últimos momentos diz ao filho: “- Deixaste-me morrer.” Pois não encontra 

nele o sucessor para dirigir a fábrica da família e sabe que é o fim de um futuro legado, 

de uma história familiar que não se cumpre e morre com ele. 

 Primeiro a expulsão da morte, depois o fim dos rituais e das confraternizações na 

aldeia. O homem fecha-se cada vez mais culminando no declínio da experiência e por 

consequência da memória. Porque é da experiência coletiva que nasce a memória.  

O narrador faz intervalos no romance, alternando o presente e o passado como 

forma de marcar o contraste entre o espaço rural da antiga aldeia e o espaço urbano 

marcado pela idealização da aldeia nos moldes que dita o progresso.  Luís define o 

presente como instantâneo e sem memória, e rezinga sobre a sua memória que agora se 

manifesta como vaga e estúpida. No capítulo seguinte rememora o ritual que acontecia 

todos os anos, à época do inverno na aldeia. Era o ritual da matança do porco. “E uma 

azáfama quase silenciosa, aplicada surda, segura tu aqui, agarra tu no, o Bichoila, o 

Cartaxo. E o Tiago, o farinheiro. Era ainda de noite, ritual secreto no raiar da 

manhã.
4
” Cada um exercia a sua função. Havia o matador e depois as mulheres lavavam 

as tripas do porco sacrificado ao ribeiro. E este ritual sobreviveu por várias gerações na 

aldeia, até o dia em que se tornou uma vaga lembrança em meio às ruínas. Embora seja 

um ritual violento, era a representação da verdade da aldeia. A sacralização da violência 

é narrada por Luís de uma forma lírica na seguinte passagem. 
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E tudo isto era verdade no meu sangue, no sangue derramado, no mistério 

oculto através das gerações, na vítima imolada aos deuses familiares, na 

secreta união da vida e da morte, no suplício e no amor, na crueldade e 

doçura, na sacralização da violência, na paz e harmonia de uma manhã que 

se levanta.
5
 

  

Ao trazer à tona algumas histórias da sua antiga aldeia, Luís tenta resgatar uma 

época, em que diz ele, havia memória. Entretanto, as narrações de Signo Sinal em 

conjunto formam um romance, a forma literária que segundo Benjamin culminou na 

morte da narrativa. Embora tente regressar a um tempo em que a experiência coletiva 

ainda vivia, Signo Sinal dirige-se ao público moderno, pobre de experiência e 

segregado, é a literatura do homem isolado.  

No momento histórico de ascensão do romance, o mundo do narrador, baseado 

nos traços inconscientes da memória, cai vertiginosamente. Vinculado ao livro, o 

romance insere-se no mundo industrial, na sociedade da reprodução técnica, num tempo 

e num espaço em que aura e narrador não encontram mais lugar. A última página de 

cada romance encerra qualquer possibilidade de experiência e nos mostra o mundo da 

alienação e do isolamento: “O romance, (...), não pode dar um único passo além daquele 

limite em que, escrevendo na parte inferior da página a palavra fim, convida o leitor a 

refletir sobre o sentido de uma vida” 
6
. Ensimesmado, sem a companhia do narrador, só 

resta ao leitor solitário e entediado do romance, fechado em seu ambiente burguês, 

tomar a obra inteira para si, dissecá-la, devorá-la sem qualquer possibilidade de dividir 

experiências. 

Benjamin afirma, citando Lukács, que o romance é “a forma do 

desenraizamento transcendental”
7
. No mundo do artesanato, cuja narração não envolve 

o leitor ou o ouvinte na análise psicológica da ação, alma ainda não se separara das 

formas e a totalidade da vida com pleno sentido fornecia a moral da história. No 

universo subjetivado do romance, lido com a marca da introspecção, só há indivíduos 

isolados e leitores perplexos e desamparados. A melhor reprodução do homem moderno 

e solitário é a do próprio narrador de Signo Sinal, que tem como maior e privilegiado 

interlocutor o seu cão Teseu, que ao final do romance foge, configurando ao extremo a 

sua solidão. 
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A suspensão da História e a impossibilidade de narrar 

A segregação do homem moderno impossibilita qualquer ação coletiva de 

modificação nos cursos da História, o que acaba reiterando o sistema vigente e a 

estagnação. Não há mais tipos ou personagens, em seu lugar fica o anonimato. O 

narrador de Signo Sinal representa esse caminho que leva à obscuridade.  Seu nome é 

dito poucas vezes no romance, o que para um leitor mais disperso é capaz de passar 

despercebido, ficando apenas como um anônimo perdido nos labirintos das ruas a 

recordar o passado. A Papo-de-rola, o Xarepe, o Padre Moita e outros personagens que 

caracterizavam tipos rurais, representando a vida na aldeia, são agora substituídos por 

uma massa anônima que não se sabe de onde surgiu e pelos operários que vieram 

reconstruir a aldeia. É a total descaracterização da aldeia, desde a idealização 

arquitetônica até os novos moradores. 

 Signo Sinal marca a passagem do arcaico para o moderno, do rural para o 

urbano, do mundo coletivo da experiência compartilhada ao mundo do isolamento pela 

fragmentação da vida na cidade moderna. Esta passagem é demarcada pelo terremoto, 

real no relato, e ainda mais importante aqui em nível alegórico. Podemos enxergar como 

fio que conduz à modernidade a figura fantasmática do arquiteto, típica figura da cidade 

moderna, que planeja as mudanças na aldeia. Um planejamento arquitetônico que não se 

conclui, as obras iniciam-se e logo param, quase no final do romance as obras reiniciam 

e param novamente. Durante todo o relato a cidade permanece em ruínas. A aldeia que 

vive ainda nos vestígios de memória de Luís, um espaço de experiência coletiva que 

abrigava a história da sua família, cede lugar à nova imagem do vazio da aldeia. 

“Campo de terra batida com montes de pedras.
8
” 

 Signo Sinal tematiza a morte da memória provocada pela fragmentação da vida 

moderna. Como consequência do empobrecimento da experiência os rumos da história 

se paralisam, resultando na impossibilidade de narrar devido a essa suspensão da 

História, como define Luís. O narrador fica as voltas com suas perguntas a respeito do 

rumo que a História tomará, mas esta permanece estática. “É como se estivéssemos 

privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de 

intercambiar experiências”, diz Benjamin.
9
 Uma História imobilizada resulta na 

incapacidade de qualquer narrativa, logo o narrador retorna ao passado da aldeia.  

Na taberna, após ter feito a sua refeição, Luís tem um pensamento vago e fluido 

sobre o passado e o futuro, neste instante percebe a suspensão da História que é 
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provocada pelos conquistadores do futuro. Do passado sente apenas a memória escura 

dos mortos que converge profundamente a se dissipar e se juntar ao pó e ruína que 

sobraram da aldeia. Resta a Luís o nada a pensar e o nada a narrar. O silêncio. Quando 

aparece alguém para quebrar sua solidão e silêncio, é a Muda. A perfeita metáfora do 

mundo moderno, em que a História ficou muda. 

Diferente da maioria dos romances de Vergílio Ferreira, não há uma história, um 

passado a ser rememorado pelo narrador.  O que vemos em Signo Sinal são narrativas 

curtas sobre a antiga aldeia que giram em torno de personagens que representam tipos 

rurais. Na contramão da massa de operários anônimos que chegam à aldeia para 

reconstruí-la, estão posicionados esses tipos de personagens. E como em toda narrativa 

vergiliana, os nomes dados a esses personagens são dotados de simbologias e 

referências as suas personalidades.  

O Padre Moita, dizia-se que não era dado à castidade, que tinha até filhos, só 

gostava da presença dos moradores nas missas aos domingos e na Páscoa. O antigo 

Padre morre no terremoto, seu lugar é ocupado por um padrito novo que prega às 

massas agora. Luís sente a dificuldade para lembrar seu nome, e enquanto não recorda o 

chama de o Padre novo. É um padre descaracterizado desde as roupas, pois não 

utilizava o fato religioso e sim uma camisola, até ao seu discurso revolucionário voltado 

ao proletariado. O Padre novo “tocava viola, cantava coisas muito revolucionárias 

para revolucionar o mundo à viola.
10

”  

 

Barbárie: o Messias é a Revolução 

Não só um novo Padre, mas há também um novo Cristo que prega às massas 

populares. O Messias aparece em forma de Revolução. Não se trata mais de um discurso 

de caridade, mas de justiça em favor da luta de classes e elucidação do povo quanto a 

sua opressão e exploração. Termina o período em que um senhor já mirrado ditava os 

destinos da História, e a conseguia deixar quieta com apenas um dedo erguido. Era o 

fim do Salazarismo. “A revolução estalara contra o senhor que há séculos, a opressão, 

a garganta sufocada, agora era o berro desembestado para o alívio da pulmadura
11

.” 

 

Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos se 

encontrou ao ar livre numa paisagem em que nada permanecera inalterado, 

exceto as nuvens, e debaixo delas, num campo de forças de torrentes e 

explosões, o frágil e minúsculo corpo humano.
12
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Diante da impossibilidade da palavra comum, Walter Benjamin continuava a se 

questionar sobre o significado da narração e sobre a impossibilidade de contar histórias 

no mundo moderno. Mesmo assim, sempre carregou em si a esperança e a generosidade. 

Para ele, a pobreza de experiência coletiva da modernidade poderia transformar-se 

numa espécie de “barbárie purificadora”, em algo afirmativo para o homem, impelindo-

o para o futuro, encorajando-o a recomeçar do nada, sem olhar para os lados. Livre de 

qualquer ilusão de que seria possível encontrar experiência (em momento algum ele 

busca recuperá-la), afirma que o homem deve, a partir dessa pobreza, encontrar algo 

digno que possa dela emergir. 

 O terremoto não significa apenas devastação e atrofia da experiência. Para 

Benjamin, a barbárie poderia abrir caminho para a liberdade. Segundo Rouanet, “a 

cultura tem sido historicamente, a cultura dos vencedores.
13

” E Benjamin veria então 

no esvaziamento da tradição a possibilidade de começar, “os novos bárbaros, 

desprovidos de passado, vazios de experiência, têm sobre os civilizados a vantagem de 

se contentarem com pouco, de poderem começar sempre de novo, apesar de toda sua 

pobreza interna e externa.
14

” Benjamin assim imagina o progresso como tempestade 

catastrófica 

 

Existe um quadro de Klee que se chama “Angelus Novus”. (...) O anjo da 

história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. (...) ele 

vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína 

(...). Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele 

vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa 

tempestade é o que chamamos progresso.
15

 

 

O símbolo da redenção e também da iconoclastia é o Angelus Novus que, 

segundo Rouanet, é o Anjo da destruição porque possui afinidade com o “caráter 

destrutivo” e necessita transformar em ruínas e escombros a história dos vencedores 

para uma possível transformação. Entretanto, a barbárie purificadora, que Benjamin 

pensou no seu texto de 1933 chamado Experiência e Pobreza, não se concretiza. O que 

chega ao mundo e, de imediato na Literatura, é a imagem da alienação, da reificação do 

homem e das ruínas, não apenas do ambiente, como também se percebe a ruína na 

memória que vai se perdendo e da vida marcada pela fragmentação. 

O capitalismo leva consigo uma falsa promessa de felicidade que trouxe para o 

mundo devastado mais destruição e mais ruína. Os novos bárbaros, ao contrário de 

construir uma nova história, a dos vencidos, como idealizava Benjamin, acabam sendo 
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soterrados pela nova cultura que se impõe às massas. O indivíduo, cada vez mais 

alienado de si mesmo e agora sem história, entrega-se às novas necessidades e ao 

fetiche da mercadoria. Ilustrando os desejos que vão se impondo, está a figura de um 

morador que antes viva num cortelho, segundo o narrador, e agora exigia uma casa com 

dois andares.  

As novas construções, assim como as mercadorias, aparecem como se 

estivessem a suprir as necessidades dos consumidores. Todavia, as massas 

consumidoras fazem parte de um sistema, não são a sua desculpa. As precisões da 

população foram implantadas lenta e silenciosamente, “é o círculo da manipulação e da 

necessidade retroativa, no qual a unidade do sistema se torna cada vez mais coeso. (...) 

A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação.
16

” Nos 

esclarecem Adorno e Horkheimer no livro A Dialética do Esclarecimento. O exagero no 

romance dá um tom irônico às críticas. O próprio cão Teseu desenvolve um gosto por 

bolos, tinha fome do absoluto. Devorava todos os tipos e combinações de bolos, se fosse 

necessário até vomitava para poder se empanturrar um pouco mais. 

O novo Messias atende aqui com o nome de Revolução, pois há todo um 

discurso revolucionário por trás da pregação do novo Padre, que se veste inclusive 

como os revolucionários que chegam à aldeia. Em meio ao discurso religioso e às 

canções aparece a luta de classes, os direitos dos operários, as necessidades do 

proletariado, etc. Vergílio Ferreira faz diretamente uma alusão à Revolução dos Cravos, 

que destituiu décadas de ditadura em Portugal. Com a já comentada ironia que faz parte 

de todo o discurso é feita uma crítica a tão comemorada Revolução dos Cravos. Um 

golpe feito sem tiros, e daí empenha-se toda a honra portuguesa, em uma revolução sem 

mentiras, sem sofismas. E sem tiros! 

A Revolução trouxe o fim da ditadura, contudo, é claro, o descontentamento do 

narrador com os rumos que ela tomou. Os ideais foram se perdendo pelo caminho. São 

criados vários partidos que já não possuem características próprias, pois seus candidatos 

se alocam de acordo com interesses e não mais por ideologia. Não há mais partidos de 

direita, ou esquerda ou até mesmo os neutros ou de centro. Todos se misturam. Os 

partidários, os discursos, enfim os próprios partidos, ou melhor, os infindáveis partidos 

são todos volúveis, e se não o forem criam-se novos. 

O discurso revolucionário perdeu o ideal, repetiu-se tantas vezes que todo o seu 

significado foi consumido. Tornou-se jargão das massas, que apenas repetem o mesmo 

discurso sem sequer perceber o seu sentido. O esvaziamento da acepção da luta de 
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classes e o seu ideal são claramente compreendidos quando no comício da aldeia quem 

toma a palavra é a Muda. O discurso do orador em nome das massas, em favor do povo 

oprimido e contra seus opressores, permeado pela luta de classes, o capitalismo e a 

mais-valia é trocado por um silêncio e em seguida pelas cuspinhadas e gestos obscenos 

da Muda. O silêncio volta e a massa que assistia ao comício retorna para suas casas sem 

trocar uma palavra. 

 

A casa de vidro 

No início do capítulo IV Luís caminha pelos escombros, não conseguia 

abandonar a aldeia, pois era tão dali. É nesta caminhada que aparece pela primeira vez 

o arquiteto. “Como se tivesse a incerta esperança de um redentor que viesse. E então vi-

o.” O arquiteto aparece como a figura que traria a transformação para a aldeia, é um 

sujeito que tem estranhas aparições durante todo o romance, como uma espécie de 

fantasma. É uma voz, ou ainda uma força que traz as idéias de progresso e um elogio 

que vai em defesa dos bairros da lata. São bairros de aparência predominantemente 

metálica devido ao grande número de carros e a sua floresta de antenas de TV. Era a 

imagem do progresso e da civilização nas cidades, que é logo concebida para a 

reconstrução da aldeia como um bom exemplo a ser seguido. Porque o progresso é 

inevitável. Os vínculos da comunidade não resistem ao modelo capitalista de produção. 

A morte das linguagens autênticas dá lugar ao romance, à leitura solitária e aos heróis 

contingentes e problemáticos num tempo vazio. Mas, se por um lado, a modernidade é 

empobrecida e decadente, por outro, como queria acreditar Walter Benjamin, nos 

possibilita, a partir das ruínas, dar continuidade à criação. 

 

Uma rua recta estampa-se logo toda ao primeiro olhar. Mas o tempo 

demora-se na curva, é devagar que ela se vai revelando. Um estrangeiro 

numa terra esquadriada sente-se logo em sua casa. Não é terra de ninguém. 

Uma terra de linhas curvas tem de ser conquistada, é preciso amá-la, 

identificarmo-nos com ela.
17

 

 

A reconstrução da aldeia é idealizada pelo arquétipo da cidade, o espaço 

construído pelo Homem. É a era do Homem que se coloca no lugar de Deus e marca a 

idade da razão, demarcando o território e o controle de um mundo que é seu. Para 

confirmar sua superioridade sobre a divindade, o Homem devasta a natureza e constrói 

as cidades na ordem e disciplina das relações humanas. Percebe-se uma crítica sutil ao 
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racionalismo em Signo Sinal. A morte de Deus aqui já não se desenvolve como 

novidade. Diferente de Aparição, em que a boa nova que Alberto trazia em um discurso 

tautológico, em que Deus morreu porque sim. Em Signo Sinal o Deus a que 

constantemente o narrador se refere tornou-se um signo vazio. Luís se espanta com o 

Homem que ocupa agora o lugar da divindade, questiona-se de como a eternidade pode 

se instalar no perecível. O homem precisa de mitos, logo se torna o mito da 

modernidade. 

Corroborando o discurso do arquiteto que ambiciona estruturar a aldeia em 

linhas retas, Luís afirma“- Deus criou a curva, o homem criou a recta.” Contudo, o 

excesso da racionalidade conduz o homem ao vazio, ao absurdo. Para Luís a curva 

configura uma época de integração, enquanto a reta representa o homem fora de si. 

“Uma cidade esquadriada não tem personalidade, não tem um espírito a habitá-la.
18

” 

Para o arquiteto a lógica da arquitetura urbana é a mesma lógica do homem moderno, 

diz ainda: “- a história do homem de hoje não é a da anulação da sua identidade?
19

” 

O questionamento do narrador a respeito do sentido da reconstrução de uma 

aldeia-“o que significava a reedificação de uma aldeia para um modo desmultiplicado 

de ser diferente?” - continua no discurso do estranho arquiteto, que incessantemente se 

questiona sobre a necessidade de se ter uma casa. Antes de possuir ou construir uma 

casa deve-se pensar para que serve uma casa.  

Como no quadro de Klee, está o arquiteto, “um tipo multiplicado de palavras, 

cheio de razão entre elas
20

”, e a seus pés a aldeia arrasada. Para ele, o homem moderno 

é um ser da rua, como um cão, não há mais porque se defender do público dentro das 

casas com janelas somíticas, deve-se sim construí-las com grandes vidraças. “Constrói-

a com grandes vidraças para se estar em casa e na rua, para as pessoas deitarem um 

olho quando passam.”, diz o arquiteto. Logo, conclui Luís Cunha 

 

A verdade do homem é uma verdade dialéctica em que o fora e o dentro 

estabelecem um jogo de relações. É assim de uma córnea estupidez entender 

uma casa como a aceitação da família, da intimidade, do individualismo, 

narcisismo, cueirismo, egotismo. Todo o capitalista tem a sua casa e nós 

sabemos que a sua família é uma ficção. O vidro que substitui as paredes 

exprime a relação do interior e exterior.
21

 

 

Ao contrário do que parece sugerir a citação acima, em que o espaço doméstico 

é sinônimo de vida burguesa e capitalista, e o vidro a superação do que separa o público 

e o privado, a casa de vidro denota o fim da privacidade, a vida do homem se 
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transforma em vitrine. Configurando a transformação do próprio homem em 

mercadoria. É a imagem da arquitetura moderna, do vidro e do aço seguindo a norma de 

não deixar rastros. O vidro e o aço nada fixam, são materiais frios e vazios, livres de 

qualquer vestígio que se possa imprimir neles. Representa a História vazia, parada, das 

massas anônimas buscando suprir suas novas necessidades e atendendo às novas que 

são criadas todos os dias, uma eterna busca pela satisfação e saciedade que só encontra a 

insatisfação na insaciável máquina do capitalismo. 

Em pólo oposto à antiga aldeia, na sociedade moderna Luís presencia a cultura 

do homem que tenta a todo custo apagar o seu rastro. Sem memória a ser cultivada, não 

quer – e não poderia - deixar marcas do seu passado. Nem mesmo no momento da 

morte é possível existir qualquer experiência compartilhada, como foi aludido 

anteriormente. A sociedade baseada na memória, que vê na morte lições de aprendizado 

e passagem de sabedoria, dá lugar ao fim da existência. Como mostra os versos finais 

do poema Apague as pegadas, de Bertold Brecht, escrito nas primeiras décadas do XX: 

    

Cuide, quando pensar em morrer / para que não haja sepultura revelando 

onde jaz / Com uma clara inscrição a lhe denunciar / E o ano da sua morte a 

lhe entregar / Mais uma vez: / Apague as pegadas! (Assim me foi 

ensinado)
22

.  

 

Tanto a casa quanto o carro e a TV e o mais que é de primeira necessidade 

seguem a lógica do capitalismo, que infiltra nas massas a precisão de objetos e 

costumes, e a necessidade nunca é saciada, pois é trocada por outras numa infinita 

sucessividade. A começar pela opção da construção de uma aldeia nova e não da 

reconstrução da antiga. Há já o desejo pelo novo, e a nova aldeia é sem alma. Luís 

chama de demônio a necessidade do sempre novo. É a imagem do inferno a que 

Benjamin se refere no livro Passagens, que retoma a filosofia de Nietzsche do eterno 

retorno para caracterizar as penas eternas dos heróis dos infernos como Tântalo, Sísifo 

ou as Danaides.
23

  

 

O eterno retorno: mercadoria e trabalho 

Toda a sociedade moderna está condenada à pena da eterna da repetição. Desde 

os operários das fábricas, em que seu trabalho consiste basicamente de repetições 

mecânicas de movimentos de um único estágio de produção, não possuindo qualquer 

relação teleológica com o produto final. Em contraste com o mundo arcaico do 
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artesanato. Até a repetição do consumo da mesma mercadoria disfarçada pela cultura 

que atende pelo nome de moda e o cotidiano do homem alienado pelas muitas horas de 

trabalho a cumprir diariamente.  

Na contramão do trabalho alienante está Luís, que se nega a continuar com o 

trabalho fabril do pai. Escolhe o trabalho intelectual e é mal visto por isso, pela falsa 

idéia de que o trabalho braçal que cansa e embota a mente é o que tem valor e que 

dignifica o homem. Luís a todo instante reforça essa idéia que inicialmente é dita por 

seu pai, de que pertencia à raça dos inúteis. Gostava dos livros, das artes e das idéias. 

Luís “detestava o mundo excessivo, pesado de materialidade, espesso de cegueira, o 

peso, a espessura sufocando a beleza que nele cintila.
24

” O útil é o que fabrica, produz e 

é assalariado para depois consumir. A promessa de felicidade está no consumo próximo 

de todas as camadas sociais. Reside aí o eterno retorno produzido pelo fetiche da 

mercadoria.  

Em Signo Sinal percebe-se uma crítica ao trabalho operário. Luís fala de uma 

escola que prepara o futuro operário, embora a aldeia parecesse ter um destino 

proletário. Após o desastre, lentamente, os poucos moradores que restaram seguiam sua 

vida como antes, tentavam recompor a aldeia dos restos que tinham ficado. Contudo, 

um certo dia a aldeia foi invadida pelo progresso. Chegaram carros, camionetas, 

escavadoras além de uma multidão de operários. Era a personificação do futuro que veio 

jogar a ultima pá de terra sobre os mortos e o passado. A memória dos antigos 

moradores daquela terra agora era ocupada por uma massa de operários, que melhor 

representa o presente homogêneo, regido pelo que é homogêneo e pela necessidade de 

uniformização. O operário desempenha um trabalho de repetição até a exaustão. Esse 

trabalho embota o pensamento e empobrece a experiência. 

Ao contrário do que se esperava, a exploração e condições precárias dadas ao 

operário não produz revolta. Simone Weil, que escreveu sobre a condição operária e 

tem em seu texto o peso do testemunho, pois experimentou o trabalho fabril, diz em 

uma carta a Albertine Thévenon ter sido a experiência mais desmoralizante que se pode 

vivenciar, como fica claro no trecho a seguir: 

 

Na minha vida de fábrica, foi uma experiência única. (...) Mostrou que todos 

os motivos exteriores (que antes eu julgava interiores) sobre os quais, para 

mim, se apoiava o sentimento de dignidade, o respeito por mim mesma, em 

duas ou três semanas ficaram radicalmente arrasados pelo golpe de uma 

pressão brutal e cotidiana. E não creio que tenham nascido em mim 

sentimentos de revolta. Não, muito ao contrário. Veio o que era a última 
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coisa do mundo que eu esperava de mim: a docilidade. Uma docilidade de 

besta de carga resignada.
25

 

 

Simone Weil compara o trabalho operário ao escravo, sendo a rapidez dos 

movimentos e das ordens que o condiciona como escravidão. “A rapidez: para alcançá-

la, é preciso repetir movimento atrás de movimento, numa cadência que por ser mais 

rápida do que o pensamento, impede o livre curso da reflexão e até do devaneio.” Diz 

ainda que desde a hora que se bate o cartão na entrada até a hora da saída é necessário 

se matar a alma e qualquer sentimento humanos. É a transformação do homem em 

máquina. Junto com a alma mata-se o próprio homem, tornando mais fácil de ser 

manipulado. 

Signo Sinal retrata a transição do homem arcaico ao moderno, a transformação 

da experiência coletiva em alienação e reificação. Há sobretudo uma crítica ao 

progresso e à vida moderna, podendo ser percebida uma certa nostalgia do passado. 

Contudo não há uma romantização do passado nem uma demonização do presente. A 

imagem do passado como paraíso é quebrada quando Luís recorda da exploração que 

seu pai exercia sobre seus funcionários. O momento que se fixou na memória do 

narrador é de quando, numa noite de chuva, seu pai faz buscar um funcionário na 

fábrica, que ficava distante, apenas para que lhe guardasse o carro. O ápice da 

autoridade e da falta de consideração é quando impede o empregado de entrar na sua 

casa, lhe atendendo na porta para que não molhasse o chão. 
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O mito do progresso e a decadência da memória em  

Signo Sinal, de Vergílio Ferreira 
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Resumo 

 

 O que propõe esse trabalho é uma leitura crítica do romance Signo Sinal de 

Vergílio Ferreira. Como cenário temos uma aldeia que após um terremoto (também 

alegórico) tende a sofrer modificações através dos planos de um arquiteto, que é a típica 

figura da cidade moderna. Com uma aldeia em ruínas e um planejamento que não se 

concretiza nunca, o narrador segue contando pequenas histórias de uma época de vida 

coletiva e experiência compartilhada. Que faz contraste com o mundo moderno, a perda 

da memória e a vida esvaziada de sentido. O que se percebe em Signo Sinal é uma 

crítica à modernidade que promete o progresso e entrega devastação. Entretanto é 

preciso enfatizar que não há uma visão nostálgica nem idealista do passado. A leitura 

crítica do romance será feita especialmente com base nas teorias de Walter Benjamin. 
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Morte e memória 

O céu toldou-se um pouco, uma claridade rósea abrindo em círculo pelo 

horizonte. E num instante brevíssimo e sem fim aconteceu o sismo. O que restou da 

antiga aldeia foi somente uma terra rasa de ruínas. Em torno do narrador de Signo 

Sinal, um dos sobreviventes, apenas as ruínas das casas e dos habitantes. É neste cenário 

que Luís começa a por sua memória em movimento. São os mortos da sua lembrança 

que retornam, são vestígios de um passado recente. A aldeia, os moradores e a memória 

estão soterrados pelo terremoto chamado progresso. 

 Signo Sinal é um romance que começa com morte. O enterro dos antigos 

moradores da aldeia é narrado por Luís, que pouco a pouco se recorda e conta a história 

dos que agora estão sendo enterrados. É sobretudo um romance de memória e morte, ou 

ainda, de morte da memória. A sequencia da narrativa é o ritual da morte, que inicia 

com o velório, que se realiza nas ruínas da Capela da Misericórdia até o enterro dos 

corpos. É a despedida do corpo e da memória, o enterro é a última aparição dos que 

fizeram a história da aldeia e que agora estão fadados ao esquecimento.  

Quase ao final do romance Luís faz uma crítica carregada de ironia sobre o ideal 

de assepsia em que os mortos são retirados da convivência dos vivos, pois são 

considerados sujos. O cemitério, lembra o narrador, era antes um lugar de convívio, 

faziam-se passeios, namorava-se, invocava-se a memória dos mortos. Havia uma 

história a ser rememorada. Agora o cemitério é apenas um lugar de silêncio.  

O sentido de eternidade da memória coletiva se enfraquece com o fortalecimento 

da ideologia burguesa de depuração e assepsia, que culmina na idéia da morte como 

algo que não deve ser partilhado com a comunidade. Ao contrário da tradição, que tinha 

na morte de qualquer indivíduo – uma autoridade ou um simples desconhecido - um 

acontecimento público, a sociedade moderna torna impraticável a transmissão da 

sabedoria de qualquer homem em vias de morrer. Nas sociedades pré-urbanas, o 

momento da morte é o da experiência que se transmite e o desejo inconsciente de se 

conservar a narrativa. 

 

Nós sabemos exactamente quando é que o homem separou a morte de si, 

conhecemos a ideia estúpida que o levou a essa infâmia. Mas a cidade da 

morte é a precursora da vida, o livro mais antigo da humanidade é o Livro 

dos Mortos do Egipto. Na própria Grécia da alegria, na própria Roma da 

força, você entrava numa cidade e quem é que o vinha saudar? Os mortos 
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que estavam a beira das estradas. E depois a estupidez de ligar os mortos a 

uma ideia de porcaria. A mais profunda civilização da morte na História é a 

da mais fanática limpeza.
1
 

 

Os ritos de funeral, fundamentais na Grécia Arcaica, como observa o narrador de 

Signo Sinal, servem justamente para fazer a passagem de estado, em que o cadáver 

deixa o mundo terreno e seu físico desaparece, restando-lhe o espectro e a psyché no 

Hades, morada dos mortos, lugar em que ele conseguirá escapar à ação do tempo. 

Assim, o herói não mais participa da sociedade da qual fez parte: com a morte, tem-se 

um vazio que precisa ser preenchido. Para ocupar seu lugar físico, seu nome e sua fama 

permanecerão na memória dos que os conheceram em vida e dos que ouvirão falar no 

futuro.  

Celebrado na épica, graças à deusa Mnemosyne, Memória, sua glória imortal 

torna-se memorável; mas a memória do herói também se inscreve no mnêma, memorial 

que é, ao fim de todas as honras funerárias, o sêma, túmulo, relembrando, tal como o 

canto épico, a glória que não correrá jamais o risco de perecer. A robusteza da pedra 

com as inscrições funerárias – contrastando com a fragilidade e transitoriedade humanas 

– é um sinal de garantia para a memória eterna do morto. 

A mesma crítica é feita por Walter Benjamin. No ensaio O narrador o crítico 

lembra-se de quando morrer era um episódio público, contudo, com o progresso o 

ambiente burguês é agora um espaço depurado de toda a morte. O espetáculo do morrer, 

antes em casa, agora é feito em hospitais e sanatórios.
2
 O homem tenta a todo custo 

esquecer o seu destino de finitude, retirando a sombra da morte que se avizinha e 

espreita. É a sua forma de sentir-se eterno. É um modo de remeter os mortos para longe 

e renegar a forma acabada do homem, porque é na morte que se completa o próprio 

ciclo da vida. Ainda que incida num paradoxo, para Luís o homem só alcança a 

completude de todas as suas fases na hora da morte. Entretanto, a expulsão da morte do 

mundo dos vivos é também a expulsão da memória daqueles que um dia viveram, e 

significa o futuro apagamento da memória do que vai morrer. É também a supressão do 

passado, e um homem sem passado, sem memória, é um homem sem História, alienado 

de si e pronto para ser preenchido. 

Para Benjamin, o homem que está prestes a morrer detém uma autoridade, é 

nesta hora que está propício a compartilhar sua experiência. No ensaio intitulado 

Experiência e pobreza Benjamin narra a história de um homem que na hora de sua 

morte conta a seus filhos sobre a existência de um tesouro no vinhedo. “Os filhos 
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cavam, mas não descobrem qualquer vestígio de tesouro. Com a chegada do outono, as 

vinhas produzem mais do que qualquer outra da região.
3
” É quando os filhos percebem 

que o pai havia lhes passado uma experiência. No mundo moderno, da morte solitária, 

essa experiência não seria transmitida.  

Nesta parábola, não há nenhuma apologia ao trabalho, no sentido capitalista ou 

moralizante do termo. Na verdade, o mais importante deste exemplo é mostrar o ato da 

experiência no limiar da morte, passada para a geração sucessiva, que transcende a 

existência individual do homem à beira da morte e se fixa na memória, viva, por séculos 

e séculos. É justamente essa experiência que se perde, junto com as formas tradicionais 

de narração, porque depende da memória coletiva, do trabalho artesanal, do ócio e da 

transmissibilidade para sobreviver.  

A decadência da memória e o fim da experiência já demonstram indícios antes 

mesmo da aldeia ser abalada pelo sismo. O conhecimento do pai de Luís acerca da sua 

fábrica morre com ele, pois já não existe mais a cultura da experiência passada de pai 

para filho, e a morte desse conhecimento culmina na própria morte da memória do pai 

que nos seus últimos momentos diz ao filho: “- Deixaste-me morrer.” Pois não encontra 

nele o sucessor para dirigir a fábrica da família e sabe que é o fim de um futuro legado, 

de uma história familiar que não se cumpre e morre com ele. 

 Primeiro a expulsão da morte, depois o fim dos rituais e das confraternizações na 

aldeia. O homem fecha-se cada vez mais culminando no declínio da experiência e por 

consequência da memória. Porque é da experiência coletiva que nasce a memória.  

O narrador faz intervalos no romance, alternando o presente e o passado como 

forma de marcar o contraste entre o espaço rural da antiga aldeia e o espaço urbano 

marcado pela idealização da aldeia nos moldes que dita o progresso.  Luís define o 

presente como instantâneo e sem memória, e rezinga sobre a sua memória que agora se 

manifesta como vaga e estúpida. No capítulo seguinte rememora o ritual que acontecia 

todos os anos, à época do inverno na aldeia. Era o ritual da matança do porco. “E uma 

azáfama quase silenciosa, aplicada surda, segura tu aqui, agarra tu no, o Bichoila, o 

Cartaxo. E o Tiago, o farinheiro. Era ainda de noite, ritual secreto no raiar da 

manhã.
4
” Cada um exercia a sua função. Havia o matador e depois as mulheres lavavam 

as tripas do porco sacrificado ao ribeiro. E este ritual sobreviveu por várias gerações na 

aldeia, até o dia em que se tornou uma vaga lembrança em meio às ruínas. Embora seja 

um ritual violento, era a representação da verdade da aldeia. A sacralização da violência 

é narrada por Luís de uma forma lírica na seguinte passagem. 
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E tudo isto era verdade no meu sangue, no sangue derramado, no mistério 

oculto através das gerações, na vítima imolada aos deuses familiares, na 

secreta união da vida e da morte, no suplício e no amor, na crueldade e 

doçura, na sacralização da violência, na paz e harmonia de uma manhã que 

se levanta.
5
 

  

Ao trazer à tona algumas histórias da sua antiga aldeia, Luís tenta resgatar uma 

época, em que diz ele, havia memória. Entretanto, as narrações de Signo Sinal em 

conjunto formam um romance, a forma literária que segundo Benjamin culminou na 

morte da narrativa. Embora tente regressar a um tempo em que a experiência coletiva 

ainda vivia, Signo Sinal dirige-se ao público moderno, pobre de experiência e 

segregado, é a literatura do homem isolado.  

No momento histórico de ascensão do romance, o mundo do narrador, baseado 

nos traços inconscientes da memória, cai vertiginosamente. Vinculado ao livro, o 

romance insere-se no mundo industrial, na sociedade da reprodução técnica, num tempo 

e num espaço em que aura e narrador não encontram mais lugar. A última página de 

cada romance encerra qualquer possibilidade de experiência e nos mostra o mundo da 

alienação e do isolamento: “O romance, (...), não pode dar um único passo além daquele 

limite em que, escrevendo na parte inferior da página a palavra fim, convida o leitor a 

refletir sobre o sentido de uma vida” 
6
. Ensimesmado, sem a companhia do narrador, só 

resta ao leitor solitário e entediado do romance, fechado em seu ambiente burguês, 

tomar a obra inteira para si, dissecá-la, devorá-la sem qualquer possibilidade de dividir 

experiências. 

Benjamin afirma, citando Lukács, que o romance é “a forma do 

desenraizamento transcendental”
7
. No mundo do artesanato, cuja narração não envolve 

o leitor ou o ouvinte na análise psicológica da ação, alma ainda não se separara das 

formas e a totalidade da vida com pleno sentido fornecia a moral da história. No 

universo subjetivado do romance, lido com a marca da introspecção, só há indivíduos 

isolados e leitores perplexos e desamparados. A melhor reprodução do homem moderno 

e solitário é a do próprio narrador de Signo Sinal, que tem como maior e privilegiado 

interlocutor o seu cão Teseu, que ao final do romance foge, configurando ao extremo a 

sua solidão. 
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A suspensão da História e a impossibilidade de narrar 

A segregação do homem moderno impossibilita qualquer ação coletiva de 

modificação nos cursos da História, o que acaba reiterando o sistema vigente e a 

estagnação. Não há mais tipos ou personagens, em seu lugar fica o anonimato. O 

narrador de Signo Sinal representa esse caminho que leva à obscuridade.  Seu nome é 

dito poucas vezes no romance, o que para um leitor mais disperso é capaz de passar 

despercebido, ficando apenas como um anônimo perdido nos labirintos das ruas a 

recordar o passado. A Papo-de-rola, o Xarepe, o Padre Moita e outros personagens que 

caracterizavam tipos rurais, representando a vida na aldeia, são agora substituídos por 

uma massa anônima que não se sabe de onde surgiu e pelos operários que vieram 

reconstruir a aldeia. É a total descaracterização da aldeia, desde a idealização 

arquitetônica até os novos moradores. 

 Signo Sinal marca a passagem do arcaico para o moderno, do rural para o 

urbano, do mundo coletivo da experiência compartilhada ao mundo do isolamento pela 

fragmentação da vida na cidade moderna. Esta passagem é demarcada pelo terremoto, 

real no relato, e ainda mais importante aqui em nível alegórico. Podemos enxergar como 

fio que conduz à modernidade a figura fantasmática do arquiteto, típica figura da cidade 

moderna, que planeja as mudanças na aldeia. Um planejamento arquitetônico que não se 

conclui, as obras iniciam-se e logo param, quase no final do romance as obras reiniciam 

e param novamente. Durante todo o relato a cidade permanece em ruínas. A aldeia que 

vive ainda nos vestígios de memória de Luís, um espaço de experiência coletiva que 

abrigava a história da sua família, cede lugar à nova imagem do vazio da aldeia. 

“Campo de terra batida com montes de pedras.
8
” 

 Signo Sinal tematiza a morte da memória provocada pela fragmentação da vida 

moderna. Como consequência do empobrecimento da experiência os rumos da história 

se paralisam, resultando na impossibilidade de narrar devido a essa suspensão da 

História, como define Luís. O narrador fica as voltas com suas perguntas a respeito do 

rumo que a História tomará, mas esta permanece estática. “É como se estivéssemos 

privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de 

intercambiar experiências”, diz Benjamin.
9
 Uma História imobilizada resulta na 

incapacidade de qualquer narrativa, logo o narrador retorna ao passado da aldeia.  

Na taberna, após ter feito a sua refeição, Luís tem um pensamento vago e fluido 

sobre o passado e o futuro, neste instante percebe a suspensão da História que é 
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provocada pelos conquistadores do futuro. Do passado sente apenas a memória escura 

dos mortos que converge profundamente a se dissipar e se juntar ao pó e ruína que 

sobraram da aldeia. Resta a Luís o nada a pensar e o nada a narrar. O silêncio. Quando 

aparece alguém para quebrar sua solidão e silêncio, é a Muda. A perfeita metáfora do 

mundo moderno, em que a História ficou muda. 

Diferente da maioria dos romances de Vergílio Ferreira, não há uma história, um 

passado a ser rememorado pelo narrador.  O que vemos em Signo Sinal são narrativas 

curtas sobre a antiga aldeia que giram em torno de personagens que representam tipos 

rurais. Na contramão da massa de operários anônimos que chegam à aldeia para 

reconstruí-la, estão posicionados esses tipos de personagens. E como em toda narrativa 

vergiliana, os nomes dados a esses personagens são dotados de simbologias e 

referências as suas personalidades.  

O Padre Moita, dizia-se que não era dado à castidade, que tinha até filhos, só 

gostava da presença dos moradores nas missas aos domingos e na Páscoa. O antigo 

Padre morre no terremoto, seu lugar é ocupado por um padrito novo que prega às 

massas agora. Luís sente a dificuldade para lembrar seu nome, e enquanto não recorda o 

chama de o Padre novo. É um padre descaracterizado desde as roupas, pois não 

utilizava o fato religioso e sim uma camisola, até ao seu discurso revolucionário voltado 

ao proletariado. O Padre novo “tocava viola, cantava coisas muito revolucionárias 

para revolucionar o mundo à viola.
10

”  

 

Barbárie: o Messias é a Revolução 

Não só um novo Padre, mas há também um novo Cristo que prega às massas 

populares. O Messias aparece em forma de Revolução. Não se trata mais de um discurso 

de caridade, mas de justiça em favor da luta de classes e elucidação do povo quanto a 

sua opressão e exploração. Termina o período em que um senhor já mirrado ditava os 

destinos da História, e a conseguia deixar quieta com apenas um dedo erguido. Era o 

fim do Salazarismo. “A revolução estalara contra o senhor que há séculos, a opressão, 

a garganta sufocada, agora era o berro desembestado para o alívio da pulmadura
11

.” 

 

Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos se 

encontrou ao ar livre numa paisagem em que nada permanecera inalterado, 

exceto as nuvens, e debaixo delas, num campo de forças de torrentes e 

explosões, o frágil e minúsculo corpo humano.
12
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Diante da impossibilidade da palavra comum, Walter Benjamin continuava a se 

questionar sobre o significado da narração e sobre a impossibilidade de contar histórias 

no mundo moderno. Mesmo assim, sempre carregou em si a esperança e a generosidade. 

Para ele, a pobreza de experiência coletiva da modernidade poderia transformar-se 

numa espécie de “barbárie purificadora”, em algo afirmativo para o homem, impelindo-

o para o futuro, encorajando-o a recomeçar do nada, sem olhar para os lados. Livre de 

qualquer ilusão de que seria possível encontrar experiência (em momento algum ele 

busca recuperá-la), afirma que o homem deve, a partir dessa pobreza, encontrar algo 

digno que possa dela emergir. 

 O terremoto não significa apenas devastação e atrofia da experiência. Para 

Benjamin, a barbárie poderia abrir caminho para a liberdade. Segundo Rouanet, “a 

cultura tem sido historicamente, a cultura dos vencedores.
13

” E Benjamin veria então 

no esvaziamento da tradição a possibilidade de começar, “os novos bárbaros, 

desprovidos de passado, vazios de experiência, têm sobre os civilizados a vantagem de 

se contentarem com pouco, de poderem começar sempre de novo, apesar de toda sua 

pobreza interna e externa.
14

” Benjamin assim imagina o progresso como tempestade 

catastrófica 

 

Existe um quadro de Klee que se chama “Angelus Novus”. (...) O anjo da 

história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. (...) ele 

vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína 

(...). Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele 

vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa 

tempestade é o que chamamos progresso.
15

 

 

O símbolo da redenção e também da iconoclastia é o Angelus Novus que, 

segundo Rouanet, é o Anjo da destruição porque possui afinidade com o “caráter 

destrutivo” e necessita transformar em ruínas e escombros a história dos vencedores 

para uma possível transformação. Entretanto, a barbárie purificadora, que Benjamin 

pensou no seu texto de 1933 chamado Experiência e Pobreza, não se concretiza. O que 

chega ao mundo e, de imediato na Literatura, é a imagem da alienação, da reificação do 

homem e das ruínas, não apenas do ambiente, como também se percebe a ruína na 

memória que vai se perdendo e da vida marcada pela fragmentação. 

O capitalismo leva consigo uma falsa promessa de felicidade que trouxe para o 

mundo devastado mais destruição e mais ruína. Os novos bárbaros, ao contrário de 

construir uma nova história, a dos vencidos, como idealizava Benjamin, acabam sendo 
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soterrados pela nova cultura que se impõe às massas. O indivíduo, cada vez mais 

alienado de si mesmo e agora sem história, entrega-se às novas necessidades e ao 

fetiche da mercadoria. Ilustrando os desejos que vão se impondo, está a figura de um 

morador que antes viva num cortelho, segundo o narrador, e agora exigia uma casa com 

dois andares.  

As novas construções, assim como as mercadorias, aparecem como se 

estivessem a suprir as necessidades dos consumidores. Todavia, as massas 

consumidoras fazem parte de um sistema, não são a sua desculpa. As precisões da 

população foram implantadas lenta e silenciosamente, “é o círculo da manipulação e da 

necessidade retroativa, no qual a unidade do sistema se torna cada vez mais coeso. (...) 

A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação.
16

” Nos 

esclarecem Adorno e Horkheimer no livro A Dialética do Esclarecimento. O exagero no 

romance dá um tom irônico às críticas. O próprio cão Teseu desenvolve um gosto por 

bolos, tinha fome do absoluto. Devorava todos os tipos e combinações de bolos, se fosse 

necessário até vomitava para poder se empanturrar um pouco mais. 

O novo Messias atende aqui com o nome de Revolução, pois há todo um 

discurso revolucionário por trás da pregação do novo Padre, que se veste inclusive 

como os revolucionários que chegam à aldeia. Em meio ao discurso religioso e às 

canções aparece a luta de classes, os direitos dos operários, as necessidades do 

proletariado, etc. Vergílio Ferreira faz diretamente uma alusão à Revolução dos Cravos, 

que destituiu décadas de ditadura em Portugal. Com a já comentada ironia que faz parte 

de todo o discurso é feita uma crítica a tão comemorada Revolução dos Cravos. Um 

golpe feito sem tiros, e daí empenha-se toda a honra portuguesa, em uma revolução sem 

mentiras, sem sofismas. E sem tiros! 

A Revolução trouxe o fim da ditadura, contudo, é claro, o descontentamento do 

narrador com os rumos que ela tomou. Os ideais foram se perdendo pelo caminho. São 

criados vários partidos que já não possuem características próprias, pois seus candidatos 

se alocam de acordo com interesses e não mais por ideologia. Não há mais partidos de 

direita, ou esquerda ou até mesmo os neutros ou de centro. Todos se misturam. Os 

partidários, os discursos, enfim os próprios partidos, ou melhor, os infindáveis partidos 

são todos volúveis, e se não o forem criam-se novos. 

O discurso revolucionário perdeu o ideal, repetiu-se tantas vezes que todo o seu 

significado foi consumido. Tornou-se jargão das massas, que apenas repetem o mesmo 

discurso sem sequer perceber o seu sentido. O esvaziamento da acepção da luta de 
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classes e o seu ideal são claramente compreendidos quando no comício da aldeia quem 

toma a palavra é a Muda. O discurso do orador em nome das massas, em favor do povo 

oprimido e contra seus opressores, permeado pela luta de classes, o capitalismo e a 

mais-valia é trocado por um silêncio e em seguida pelas cuspinhadas e gestos obscenos 

da Muda. O silêncio volta e a massa que assistia ao comício retorna para suas casas sem 

trocar uma palavra. 

 

A casa de vidro 

No início do capítulo IV Luís caminha pelos escombros, não conseguia 

abandonar a aldeia, pois era tão dali. É nesta caminhada que aparece pela primeira vez 

o arquiteto. “Como se tivesse a incerta esperança de um redentor que viesse. E então vi-

o.” O arquiteto aparece como a figura que traria a transformação para a aldeia, é um 

sujeito que tem estranhas aparições durante todo o romance, como uma espécie de 

fantasma. É uma voz, ou ainda uma força que traz as idéias de progresso e um elogio 

que vai em defesa dos bairros da lata. São bairros de aparência predominantemente 

metálica devido ao grande número de carros e a sua floresta de antenas de TV. Era a 

imagem do progresso e da civilização nas cidades, que é logo concebida para a 

reconstrução da aldeia como um bom exemplo a ser seguido. Porque o progresso é 

inevitável. Os vínculos da comunidade não resistem ao modelo capitalista de produção. 

A morte das linguagens autênticas dá lugar ao romance, à leitura solitária e aos heróis 

contingentes e problemáticos num tempo vazio. Mas, se por um lado, a modernidade é 

empobrecida e decadente, por outro, como queria acreditar Walter Benjamin, nos 

possibilita, a partir das ruínas, dar continuidade à criação. 

 

Uma rua recta estampa-se logo toda ao primeiro olhar. Mas o tempo 

demora-se na curva, é devagar que ela se vai revelando. Um estrangeiro 

numa terra esquadriada sente-se logo em sua casa. Não é terra de ninguém. 

Uma terra de linhas curvas tem de ser conquistada, é preciso amá-la, 

identificarmo-nos com ela.
17

 

 

A reconstrução da aldeia é idealizada pelo arquétipo da cidade, o espaço 

construído pelo Homem. É a era do Homem que se coloca no lugar de Deus e marca a 

idade da razão, demarcando o território e o controle de um mundo que é seu. Para 

confirmar sua superioridade sobre a divindade, o Homem devasta a natureza e constrói 

as cidades na ordem e disciplina das relações humanas. Percebe-se uma crítica sutil ao 
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racionalismo em Signo Sinal. A morte de Deus aqui já não se desenvolve como 

novidade. Diferente de Aparição, em que a boa nova que Alberto trazia em um discurso 

tautológico, em que Deus morreu porque sim. Em Signo Sinal o Deus a que 

constantemente o narrador se refere tornou-se um signo vazio. Luís se espanta com o 

Homem que ocupa agora o lugar da divindade, questiona-se de como a eternidade pode 

se instalar no perecível. O homem precisa de mitos, logo se torna o mito da 

modernidade. 

Corroborando o discurso do arquiteto que ambiciona estruturar a aldeia em 

linhas retas, Luís afirma“- Deus criou a curva, o homem criou a recta.” Contudo, o 

excesso da racionalidade conduz o homem ao vazio, ao absurdo. Para Luís a curva 

configura uma época de integração, enquanto a reta representa o homem fora de si. 

“Uma cidade esquadriada não tem personalidade, não tem um espírito a habitá-la.
18

” 

Para o arquiteto a lógica da arquitetura urbana é a mesma lógica do homem moderno, 

diz ainda: “- a história do homem de hoje não é a da anulação da sua identidade?
19

” 

O questionamento do narrador a respeito do sentido da reconstrução de uma 

aldeia-“o que significava a reedificação de uma aldeia para um modo desmultiplicado 

de ser diferente?” - continua no discurso do estranho arquiteto, que incessantemente se 

questiona sobre a necessidade de se ter uma casa. Antes de possuir ou construir uma 

casa deve-se pensar para que serve uma casa.  

Como no quadro de Klee, está o arquiteto, “um tipo multiplicado de palavras, 

cheio de razão entre elas
20

”, e a seus pés a aldeia arrasada. Para ele, o homem moderno 

é um ser da rua, como um cão, não há mais porque se defender do público dentro das 

casas com janelas somíticas, deve-se sim construí-las com grandes vidraças. “Constrói-

a com grandes vidraças para se estar em casa e na rua, para as pessoas deitarem um 

olho quando passam.”, diz o arquiteto. Logo, conclui Luís Cunha 

 

A verdade do homem é uma verdade dialéctica em que o fora e o dentro 

estabelecem um jogo de relações. É assim de uma córnea estupidez entender 

uma casa como a aceitação da família, da intimidade, do individualismo, 

narcisismo, cueirismo, egotismo. Todo o capitalista tem a sua casa e nós 

sabemos que a sua família é uma ficção. O vidro que substitui as paredes 

exprime a relação do interior e exterior.
21

 

 

Ao contrário do que parece sugerir a citação acima, em que o espaço doméstico 

é sinônimo de vida burguesa e capitalista, e o vidro a superação do que separa o público 

e o privado, a casa de vidro denota o fim da privacidade, a vida do homem se 
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transforma em vitrine. Configurando a transformação do próprio homem em 

mercadoria. É a imagem da arquitetura moderna, do vidro e do aço seguindo a norma de 

não deixar rastros. O vidro e o aço nada fixam, são materiais frios e vazios, livres de 

qualquer vestígio que se possa imprimir neles. Representa a História vazia, parada, das 

massas anônimas buscando suprir suas novas necessidades e atendendo às novas que 

são criadas todos os dias, uma eterna busca pela satisfação e saciedade que só encontra a 

insatisfação na insaciável máquina do capitalismo. 

Em pólo oposto à antiga aldeia, na sociedade moderna Luís presencia a cultura 

do homem que tenta a todo custo apagar o seu rastro. Sem memória a ser cultivada, não 

quer – e não poderia - deixar marcas do seu passado. Nem mesmo no momento da 

morte é possível existir qualquer experiência compartilhada, como foi aludido 

anteriormente. A sociedade baseada na memória, que vê na morte lições de aprendizado 

e passagem de sabedoria, dá lugar ao fim da existência. Como mostra os versos finais 

do poema Apague as pegadas, de Bertold Brecht, escrito nas primeiras décadas do XX: 

    

Cuide, quando pensar em morrer / para que não haja sepultura revelando 

onde jaz / Com uma clara inscrição a lhe denunciar / E o ano da sua morte a 

lhe entregar / Mais uma vez: / Apague as pegadas! (Assim me foi 

ensinado)
22

.  

 

Tanto a casa quanto o carro e a TV e o mais que é de primeira necessidade 

seguem a lógica do capitalismo, que infiltra nas massas a precisão de objetos e 

costumes, e a necessidade nunca é saciada, pois é trocada por outras numa infinita 

sucessividade. A começar pela opção da construção de uma aldeia nova e não da 

reconstrução da antiga. Há já o desejo pelo novo, e a nova aldeia é sem alma. Luís 

chama de demônio a necessidade do sempre novo. É a imagem do inferno a que 

Benjamin se refere no livro Passagens, que retoma a filosofia de Nietzsche do eterno 

retorno para caracterizar as penas eternas dos heróis dos infernos como Tântalo, Sísifo 

ou as Danaides.
23

  

 

O eterno retorno: mercadoria e trabalho 

Toda a sociedade moderna está condenada à pena da eterna da repetição. Desde 

os operários das fábricas, em que seu trabalho consiste basicamente de repetições 

mecânicas de movimentos de um único estágio de produção, não possuindo qualquer 

relação teleológica com o produto final. Em contraste com o mundo arcaico do 
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artesanato. Até a repetição do consumo da mesma mercadoria disfarçada pela cultura 

que atende pelo nome de moda e o cotidiano do homem alienado pelas muitas horas de 

trabalho a cumprir diariamente.  

Na contramão do trabalho alienante está Luís, que se nega a continuar com o 

trabalho fabril do pai. Escolhe o trabalho intelectual e é mal visto por isso, pela falsa 

idéia de que o trabalho braçal que cansa e embota a mente é o que tem valor e que 

dignifica o homem. Luís a todo instante reforça essa idéia que inicialmente é dita por 

seu pai, de que pertencia à raça dos inúteis. Gostava dos livros, das artes e das idéias. 

Luís “detestava o mundo excessivo, pesado de materialidade, espesso de cegueira, o 

peso, a espessura sufocando a beleza que nele cintila.
24

” O útil é o que fabrica, produz e 

é assalariado para depois consumir. A promessa de felicidade está no consumo próximo 

de todas as camadas sociais. Reside aí o eterno retorno produzido pelo fetiche da 

mercadoria.  

Em Signo Sinal percebe-se uma crítica ao trabalho operário. Luís fala de uma 

escola que prepara o futuro operário, embora a aldeia parecesse ter um destino 

proletário. Após o desastre, lentamente, os poucos moradores que restaram seguiam sua 

vida como antes, tentavam recompor a aldeia dos restos que tinham ficado. Contudo, 

um certo dia a aldeia foi invadida pelo progresso. Chegaram carros, camionetas, 

escavadoras além de uma multidão de operários. Era a personificação do futuro que veio 

jogar a ultima pá de terra sobre os mortos e o passado. A memória dos antigos 

moradores daquela terra agora era ocupada por uma massa de operários, que melhor 

representa o presente homogêneo, regido pelo que é homogêneo e pela necessidade de 

uniformização. O operário desempenha um trabalho de repetição até a exaustão. Esse 

trabalho embota o pensamento e empobrece a experiência. 

Ao contrário do que se esperava, a exploração e condições precárias dadas ao 

operário não produz revolta. Simone Weil, que escreveu sobre a condição operária e 

tem em seu texto o peso do testemunho, pois experimentou o trabalho fabril, diz em 

uma carta a Albertine Thévenon ter sido a experiência mais desmoralizante que se pode 

vivenciar, como fica claro no trecho a seguir: 

 

Na minha vida de fábrica, foi uma experiência única. (...) Mostrou que todos 

os motivos exteriores (que antes eu julgava interiores) sobre os quais, para 

mim, se apoiava o sentimento de dignidade, o respeito por mim mesma, em 

duas ou três semanas ficaram radicalmente arrasados pelo golpe de uma 

pressão brutal e cotidiana. E não creio que tenham nascido em mim 

sentimentos de revolta. Não, muito ao contrário. Veio o que era a última 
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coisa do mundo que eu esperava de mim: a docilidade. Uma docilidade de 

besta de carga resignada.
25

 

 

Simone Weil compara o trabalho operário ao escravo, sendo a rapidez dos 

movimentos e das ordens que o condiciona como escravidão. “A rapidez: para alcançá-

la, é preciso repetir movimento atrás de movimento, numa cadência que por ser mais 

rápida do que o pensamento, impede o livre curso da reflexão e até do devaneio.” Diz 

ainda que desde a hora que se bate o cartão na entrada até a hora da saída é necessário 

se matar a alma e qualquer sentimento humanos. É a transformação do homem em 

máquina. Junto com a alma mata-se o próprio homem, tornando mais fácil de ser 

manipulado. 

Signo Sinal retrata a transição do homem arcaico ao moderno, a transformação 

da experiência coletiva em alienação e reificação. Há sobretudo uma crítica ao 

progresso e à vida moderna, podendo ser percebida uma certa nostalgia do passado. 

Contudo não há uma romantização do passado nem uma demonização do presente. A 

imagem do passado como paraíso é quebrada quando Luís recorda da exploração que 

seu pai exercia sobre seus funcionários. O momento que se fixou na memória do 

narrador é de quando, numa noite de chuva, seu pai faz buscar um funcionário na 

fábrica, que ficava distante, apenas para que lhe guardasse o carro. O ápice da 

autoridade e da falta de consideração é quando impede o empregado de entrar na sua 

casa, lhe atendendo na porta para que não molhasse o chão. 
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Resumo: O presente artigo discute de que modo o transtorno das personagens da 

narrativa Os confundidos está relacionado com a homogeneização das personalidades e 

a loucura dos mesmos. Também faz uma breve análise dos elementos estruturais da 

narrativa, presentes nesse texto de Osman Lins, com maior destaque para a construção 

das personagens, visto que elas são o elemento primordial do texto analisado. 
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Este texto visa analisar de maneira geral as personagens da narrativa Os 

confundidos, do escritor brasileiro Osman Lins. Para tanto, primeiro mostraremos como 
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ocorre a identificação das personagens, depois tentaremos mostrar como a mistura de 

identidades e a alienação mental os envolvem de forma a quase homogeneizá-los. E, por 

fim, faremos uma breve análise dos demais elementos estruturais da narrativa, com base 

nas personagens, nosso foco principal.  

É a homogeneização e o não reconhecer mais a si mesmo que caracterizam 

as personagens como confundidos. É oportuno dizer, no entanto, que doravante, 

entende-se por confundido aquele que, perturbado, acaba por equivocar-se em 

determinadas situações. No caso da narrativa osmaniana em análise, os personagens 

equivocam-se a respeito de si mesmos e do cotidiano em que eles vivem. 

 Tal narrativa gira em torno de um casal que se formou há oito anos e assim 

se mantém apesar da infelicidade em que vivem. O que se sabe sobre esses personagens, 

que são os únicos da história, é que o homem sempre suspeita da fidelidade da esposa e, 

por isso, vive fantasiando supostas traições. A mulher, por sua vez, queixa-se a cada 

suspeita do marido.  Temas como amor, ciúme, posse, monotonia da vida, mistura de 

identidade e loucura são familiares ao quotidiano desse casal.  

A revelação da trama de Os confundidos acontece por meio de diálogos 

marcados por sinais gráficos intercalados por micronarrativas
2
. Os sinais dos diálogos 

são o que muitas vezes identificam as personagens, uma vez que elas são inominadas. 

Assim, encontramos o travessão ―—‖ para referir-se ao homem e o travessão marcado 

―•—‖ para referir-se à mulher. Como é possível observar no seguinte trecho: 

 

•— Estou cansada. Quase meia-noite. 

 — Continuo de férias, posso acordar tarde. 

•— Mas eu, não. Afinal, que importa? Suporto bem uma noite sem 

sono. Tenho passado outras. 

[...] 

— Não fiz censuras, perguntas, não disse nada. Desde o jantar que 

estamos calados (LINS, 1999, p.63). 

 

Todavia, nem sempre os sinais são alterados, ainda que se alterem os 

falantes e por isso o leitor precisa encontrar outras maneiras de distinguir os 

interlocutores. Uma opção é observar o contexto, a alternância de travessões e as 

flexões de gênero presentes nas falas de cada personagem. Na citação a seguir, por 
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exemplo, ainda que o diálogo seja marcado apenas pelo travessão ―—‖ identifica-se, 

através das observações citadas, quem é o homem e quem é a mulher:   

 

— Não suspeito de nada, quando nos amamos.  

— Como posso saber? Como posso crer? 

— Estou dizendo: não suspeito de nada. Alguma coisa, quando 

estamos juntos me restitui a confiança. Acho que assim vai ser 

eternamente, que toda sombra acabou e que não voltará a existir, entre 

nós, maldade alguma. De repente, vejo-me sozinho. E recomeço 

(LINS, 1999, p.64-65 – grifo nosso). 

 

Sabemos pelo desenrolar do enredo que o ciumento é o marido, não a 

esposa e pela flexão do léxico sozinho no gênero masculino confirmamos mais uma vez 

que é o homem quem suspeita da esposa quando se encontra só.  

A não padronização dos sinais nos diálogos é um dos fatores de 

homogeneização do casal. Se o homem e a mulher podem ser representados de uma 

mesma maneira é por que por algum motivo eles estão misturados a ponto de se 

confundirem, o que acaba implicando na anulação das próprias individualidades e/ou na 

anulação das individualidades do outro.  

A primeira micronarrativa do texto já traz um indício da falta de clareza 

entre os personagens. Nessa micronarrativa, até os narradores se misturam, pois se nota 

um narrador como sujeito indeterminado, na terceira pessoa do singular, e um narrador 

como sujeito oculto, na primeira pessoa do plural (nós). Veja, também, que o narrador 

não sabe quem se levantou e nem mesmo se alguém ―irá ainda levantar-se‖, o que revela 

a ausência da noção de si mesmo e do outro, bem como da ausência da noção do tempo: 

 

Um de nós levantou-se, ou irá ainda levantar-se, entreabrir a cortina, 

olhar a noite. O rumor dos veículos, continuado, ascenderá – 

ascendeu? – das avenidas, regirando na sala, sobre as aquarelas em 

seus finos caixilhos, sobre as poltronas de couro com almofadas 

vermelhas, em torno do abajur aceso. [...] Estamos de mãos dadas, 

mas qual destas mãos arde? ... (LINS, 1999, p.63 – grifos nossos). 

 

A perda da noção de si, do outro e do tempo pode ser interpretada também 

como um tipo de loucura. Esta, inclusive, será citada de forma explícita poucas páginas 

após a última citação apresentada, quando no meio de uma discussão a mulher diz: 

―Uma vez que o louco é irredutível, não se pode escapar à loucura e viver como os sãos 

(...) É o mal de se conviver com loucos‖... (LINS, 1999, p.68). 



 

  

O fato de não se saber quem é, o que fez, faz ou irá fazer, leva-nos a 

suspeitar do grau de sanidade em que se encontram os personagens. A suspeita 

consolida-se mais ainda quando os personagens também não sabem qual das mãos arde, 

se a própria mão ou se a mão a que se está segurando.  

Outro fator de homogeneização e loucura dos personagens pode ser 

percebido pela substituição do sujeito por pronomes indefinidos. Uma vez que o nome é 

a palavra mais adequada para identificar alguém, se trocada por um pronome indefinido, 

a individualidade do sujeito também tende a desaparecer. E uma vez que se perde a 

individualidade, perde-se também a própria identidade, já que é por meio dela que se 

reconhece a si mesmo e ao outro.  

O trecho a seguir é um exemplo em que os pronomes indefinidos destacados 

e o dêitico ―este‖, também destacado na citação, leva-nos a crer que são marcas 

utilizadas pelo autor, a fim de enfatizar ainda mais a confusão e a perda de identidade 

em que se encontra o casal da narrativa. Nessa micronarrativa não importa muito quem 

é quem, tanto o homem quanto à mulher pode ocupar o lugar dos sujeitos 

indeterminados em qualquer momento dessa micronarrativa. O que parece importar é 

quão misturadas já estão as identidades de ambos, que estão tão parecidas que quase são 

uma só. 

 

Quem com gestos nervosos, abre a cigarreira dourada, bate com um 

golpe decidido e seco a tampa do isqueiro, depois de olhar a chama 

demoradamente? Um se levanta, anda, outro permanece sentado, 

depois este se ergue, atravessamos a sala, alguém volta a sentar-se, 

continuamos de pé, dorso contra dorso, juntos (LINS, 1999, p.65 – 

grifos nossos). 

 

A incoerência das conjugações verbais também contribui para o processo de 

homogeneização do casal. Em vários diálogos pode-se reparar a conjugação verbal na 

primeira pessoa do singular, ao invés da terceira pessoa do singular, como no exemplo a 

seguir, no qual a troca do ―tem‖ pelo ―tenho‖ mostra a necessidade do homem se auto-

afirmar em algo que ele quer que a mulher entenda. Quando ele diz que quer explicar, a 

mulher se nega a ouvir e ele responde que ele tem de ouvir, fica encoberta a necessidade 

que ele tem de explicar para si mesmo, como que para tentar entender, o próprio 

comportamento. Essa atitude do homem acaba sendo uma transferência de 



 

  

personalidade, pois ele atribui à mulher uma necessidade que é dele, e não dela e por 

isso, uma indicação da mistura de personalidades: 

 

— Quero explicar. 

•— Prefiro não ouvir. 

— Tenho de ouvir 

•— E por cima de tudo, ainda isto: uma ausência total de piedade... 

(LINS, 1999, p.64 – grifo nosso). 

 

A transferência de personalidade, misturando os personagens, não ocorre 

apenas por parte do homem em relação à mulher. Ao longo da narrativa, ela também 

altera a conjugação verbal de terceira para primeira pessoa do singular, transferindo, 

dessa forma, a identidade do marido para si, por exemplo: 

 

— Levantei o colchão, par ver se encontrava algum outro papel, 

revolvi a cesta.  Tentei escrever. Era impossível, a tentação de 

continuar a procura não me abandonava.  Deixei de lado Lawrence e 

suas cartas, pus-me a folhear nossos livros. A esmo, e em seguida de 

modo sistemático. As mãos frias. Dizia a mim mesmo que estava 

cumprindo um ato injusto, mas não me continha, ia buscando, era 

como se eu precisasse encontrar alguma coisa. Foi um acesso, um 

ataque. 

•— Achei alguma coisa? 

— Pétalas secas de rosa. Seriam de alguma rosa oferecida por mim? 

(LINS, 1999, p.70 – grifo nosso). 
 

Telles (2004, p.247-248) também compactua com a idéia de que ―a emissão 

de um ‗eu‘ no lugar de um ‗você‘ denota mais que uma simples troca de pronomes; 

revela uma confusão que se impõe de dentro para fora‖. 

A ―inadequação‖ de alguns pronomes pessoais reforça a mistura de 

identidade que a incoerência das conjugações verbais provoca. Quando o marido diz 

―Tivemos, eu e eu, muitas horas felizes‖ (LINS, 1999, p.69 – grifo nosso). A expressão 

―eu e eu‖, além de incomum, é ambígua, pois faz o leitor se perguntar se o que o 

homem pretende dizer é ―eu e você‖ ou se ele quer dizer ―sozinho‖. A possibilidade de 

se querer dizer ―sozinho‖ é ainda mais intrigante, pois levanta a suspeita da possível 

inexistência da mulher, tópico que comentaremos mais detalhadamente adiante.  

Outro indício da mistura de identidade e alienação mental que quase 

homogeneíza os personagens é a fusão da realidade com as elucubrações do marido a 

respeito da esposa. O homem sente tamanho ciúme da mulher e deseja tanto estar 



 

  

convicto de suas próprias desconfianças que chega a ponto de acreditar em suas 

suposições como se elas fossem verdadeiras, confundindo, assim, o suposto com o real. 

Na citação seguinte pode-se reparar que o homem conjetura em qual das várias 

circunstâncias imagináveis sua esposa poderia ter marcado algum suposto encontro com 

algum suposto amante: 

 

— Um ardil para que eu não saísse e não telefonasse. Por que não me 

banhara se havia tempo? Desejava ganhar alguns minutos, meia hora 

que fosse, chegar um pouco mais cedo a algum encontro ajustado há 

quinze dias, ou talvez combinado no hotel, num momento de ausência, 

talvez no cabeleireiro, ou na manicure, como se pode saber? Devo 

dizer que não telefonei (LINS, 1999, p.67). 

 

Jardim (2004, p.144) lembra-nos que ―na ausência, o objeto de adoração é 

pensado [...] como imagem substituta do real. O que vai permanecer, logo, não é mais a 

mulher propriamente dita, porém sua imagem pura e simples, abstraída e estereotipada, 

destituída de personalidade própria‖. Uma vez que o marido tem uma imagem 

estereotipada da mulher, ela já não é mais quem ela realmente é, ela passa a ser, pelo 

menos, para o esposo, quem ele imagina que ela seja.  E como se tudo isso já não fosse 

o suficiente para deixar os personagens confundidos e o leitor confuso, a mulher 

também tem uma imagem de si que se difere da imagem que o homem tem a respeito 

dela. O homem atordoa tanto a esposa, que por vezes, até, ela acaba duvidando de sua 

própria personalidade, como se vê nas citações a seguir: 

 

•— ―Pouco se me dá. Para mim, nem essa, ao menos, existe. Principio 

também a duvidar de mim mesma, já não me conheço, não sei mais 

quem eu sou‖ (LINS, 1999, p.65).  

•—  É o inferno. [...] Quero sair disto, não foi de modo algum para 

este sofrimento que meu corpo reagiu à morte. Mas como, se perdi a 

identidade e não sei mais quem sou? Somos como dois corpos 

enterrados juntos, roídos pela terra, os ossos misturados. Não sei mais 

quem sou (LINS, 1999, p.69). 

Pode-se dizer que o homem tem suas conjeturas sobre a mulher a fim de 

tentar controlá-la, ―adivinhando‖ o que ela faz, já que na vida real ele não consegue ter 

esse controle, porque não confia no que ela lhe diz. Só que o marido deduz e supõe 

tanto que, por fim, acredita ser verdade o que é fruto de sua imaginação. A mulher, no 

entanto, quando se esgota das cismas e loucuras do marido, apiada-se do companheiro e 

admite estar louca:  



 

  

 

Uma vez que o louco é irredutível, não pode escapar à loucura e agir 

como os sãos, estes condescendem em agir como se fossem doidos.  

Não por deliberação. Insensivelmente e porque não pode ser de outro 

modo (LINS, 1999, p.68). 

•— ―Agora já me embriaguei, aderi à loucura. Quero saber‖ (LINS, 

1999, p.70). 

 

A mulher teima sua inocência e fidelidade até não suportar mais as 

maluquices do marido. Embora esse comportamento pareça linear, como se primeiro a 

mulher tentasse discutir sua inocência e depois ela cedesse à loucura, na realidade, é 

apenas uma parte de um ciclo em que a mulher ora se cansa da demência do esposo, e 

tenta trazê-lo a lucidez, ora desiste de ser lúcida e deixa-se vencer pela loucura alheia. 

A noção de narrativa circular aparece em vários momentos de Os 

confundidos, a começar do diálogo inicial quando a personagem identificada pelo sinal  

―•—‖  diz já ter passado outras noites sem dormir e a terminar com essa mesma 

personagem dizendo de forma explícita que o casal gira, gira e volta sempre ao mesmo 

ponto. 

A idéia de ciclo em Os confundidos foi primeiro teorizada por Rosana Teles 

(2004). A autora é quem melhor mostra como a repetição das ações dos personagens e a 

escolha lexical remetem a idéia de continuidade, ―ausência de divisão‖, vejamos:  

 

A simbologia da circularidade está presente em toda a narrativa. A 

recorrência do prefixo ―re‖ dá um caráter de ação repetida: 

―regirando‖, ―recomeçar‖, ―recomeço‖, ―revi-me‖, ―reencontrar‖. No 

caso do vocábulo ―regirando‖, além do prefixo, a própria natureza 

semântica do radical da palavra dá uma idéia de ciclicidade, esta, 

aliás, reforçada pelo emprego do gerúndio (TELES, 2004, p.248). 

 

Teles (2004, p.247), chama atenção, até mesmo, para o título da narrativa 

como ―símbolo cíclico‖, ―no qual o vocábulo ‗confundidos‘ denota mistura, fusão. O 

emprego do artigo ‗os‘, inclusive, substantiva a palavra subseqüente [...], confundido 

não é mais uma qualidade do homem ou da mulher, porque já se tornou a natureza, a 

essência deles‖.  

Em Os confundidos, apesar de toda falta de clareza dos personagens em 

relação a eles mesmos e da própria falta de clareza do texto em si, sobressaem-se duas 

constatações: a de que o homem é a personagem ciumenta que sufoca a mulher com 



 

  

tanto ciúme e a de que ambos continuarão a viver juntos essa situação, visto que se trata 

de uma narrativa circular, como acabamos de comentar.  

Tal como no Novo Romance
3
, e nos demais textos de Nove, novena, as 

personagens de Os Confundidos revelam apenas suas características funcionais. 

Exemplo disso são as duas citações de Lawrence, no decorrer da história, de quem nada 

mais se sabe a não ser cartas. O mesmo pode-se dizer das personagens representadas 

pelos sinais ―—‖ e ―•—‖. Seus respectivos nomes não são revelados ao leitor, nem suas 

aparências físicas, profissões etc. O que se sabe sobre elas são apenas seus sexos e que 

estão casadas. Essa é a função das personagens nesse texto: a de cônjuges, nada além 

disso importa, nem os nomes.  

A insignificância dos nomes, leva-nos a pensar que, talvez, por esse motivo 

Lins se valha de sinais gráficos para identificá-las, visto que a essência da nomeação as 

identificaria mais que o desejado. Na verdade, pode-se dizer que, o recurso de sinais 

gráficos em textos de alguns autores do Novo Romance, bem como nas últimas 

produções de Lins, surgiram a partir da percepção da impossibilidade das palavras 

expressarem exatamente o que se deseja. 

Vale lembrar, com base em Nitrini (1987, 64 e 47), que ―os novos 

romancistas enquadram-se numa das instruções básicas do método fenomenológico 

husserliano que consiste em apenas descrever, não explicar, nem analisar‖. De forma 

que, ―a finalidade da narrativa para o Novo Romance não é mais contar uma bela 

história que entretenha o leitor, mas pesquisar as formas romanescas e fazer o leitor 

participar dessa experiência‖. Isso justifica o aperspectivismo dos textos de Nove, 

novena narrativas.  

É preciso se atentar que ao contrário da narrativa tradicional, a narrativa 

moderna mais apresenta conflitos que os solucionam, de forma que um leitor que 

aprecia final feliz, naturalmente rejeita esse tipo de produção. Em Os confundidos, nada 

se explica, nem se analisa através dos personagens, apenas se descreve. Essa narrativa é 

―simplesmente‖ a descrição de um conflito matrimonial, não há história, não se sabe a 

trama que está por traz da pequena amostra da vida conjugal das personagens 

envolvidas, nem ao menos o drama delas é resolvido.   
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Se inexiste preocupação com o enredo, bem como com a delineação física e 

psicológica das personagens, também não há preocupação com o foco narrativo. Este, 

portanto, também, sofre alterações na narrativa moderna.  Pode-se perceber em Os 

confundidos diversos narradores como o ―eu‖ homem, o ―eu‖ mulher e o ―nós‖ homem 

e mulher, de forma que, no total, a narrativa é composta por três narradores. 

Exemplificaremos os narradores, a seguir, para melhor demonstrarmos nossa análise. 

Comecemos pelo narrador masculino. Vejamos como na próxima citação há 

um narrador de primeira pessoa do singular dizer que vai a um mictório. Como mictório 

não é um lugar comum a mulheres, nem elas costumam urinar jatos violentos de água, 

pode-se concluir, que essa micronarrativa é narrada por um homem: 

 

Levanto-me, os olhos pesam de sono, vou ao mictório, levo um tempo 

enorme comprimindo o botão niquelado, ouvindo o jato violento da 

água, sentindo prazer nisso, deito-me. Giro em torno do leito posto no 

meio do quarto. Giro, inteminável giro, e este caminhar é o mesmo 

que beber, devagar um vinho insinuante (LINS, 1999, p.68 – grifo 

nosso). 

 

A mesma conclusão não pode ser tirada na próxima micronarrativa do texto, 

duas páginas adiante, pois, o léxico prostrada, que aparece duas vezes nesse mesmo 

trecho, revela uma narradora; um homem, com certeza, estaria prostrado. Observemos:  

 

Giro em redor do leito no qual estou prostrada, respiramos com 

dificuldade, não com exaltação, mas fatigadamente. Gostaria de 

ignorar estes passos que me cercam, passam em torno de mim 

ataduras de aflição, terror, desamparo, desejaria sentar-me, ou deitar-

me, desejaria ser o que desejo ser, estou prostrada, falta-me ânimo até 

de erguer a voz, pedir que cessem os passos (LINS, 1999, p.69 – grifo 

nosso). 

 

Na citação a seguir, no entanto, verificamos a presença de um narrador na 

primeira pessoa do plural, nós: 

 

Este silêncio e o espaço entre nós. A voz que rompe o espaço e o 

silêncio, com dificuldade, lenta, articulando uma hipótese 

perturbadora. (O amor, talvez, é uma espécie de enxerto. Não nos rins. 

Em outra parte qualquer, talvez na alma, e cujo êxito não depende de 

nós. Por mais que desejemos salvá-lo, pode apodrecer e envenenar-

nos.)... (LINS, 1999, p.71). 

 



 

  

Há, ainda, outras micronarrativas ao longo do texto, em que o narrador se 

oculta atrás de pronomes indefinidos como ―alguém‖, ―quem‖, ―um‖, ―outro‖... mas 

isso não significa um quarto narrador, trata-se mais de um caso de androgenia, em que o 

narrador em determinados momentos da narrativa prefere se esconder na neutralidade 

para dar ênfase na confusão da ação das personagens, como é o caso da seguinte 

micronarrativa :  

 

Dirigi-me ao quarto de dormir, permaneço na sala, com vagarosos 

gestos ponho o négligé, afago o rosto, a barba começa a apontar, volto 

para junto de mim, são leves meus passos, continuo sentado, não me 

levantei (LINS, 1999, p.67 – grifo do autor). 

 

No trecho apresentado é possível perceber a descrição das ações tanto da 

mulher como do homem. Para isso é preciso observar com bastante atenção que o 

alguém que se dirige ao quarto de dormir é o mesmo que põe o négligé, e que a outra 

pessoa, que passa a mão na barba, é a mesma que não se levantou. Visto que négligé é 

uma peça íntima feminina e que mulher não tem barba, deduz-se que a mulher é quem 

se dirige ao quarto, e lá veste a roupa. A mesma linha de raciocínio pode-se seguir para 

descobrir que o homem é quem acaricia a barba e continua sentado sem se levantar, 

permanecendo na sala, portanto. O trecho ―volto para junto de mim, são leves meus 

passos‖ pode ser interpretado como os indícios de homogeneização do casal, confusão e 

mistura de identidade, conforme já comentamos anteriormente, quando falávamos da 

utilização dos pronomes. 

Se nessa narrativa o foco narrativo é diversificado para não se privilegiar 

nenhum ponto de vista e o leitor poder visualizar o que se passa no momento em que a 

ação acontece, o tempo e o espaço também não recebem privilégios. Ao contrário, são 

revelados através das personagens à medida que os ambientes e a necessidade do tempo 

se tornam importantes para elas. Em Os confundidos apenas se sabe que o casal está 

junto por oito anos porque o marido sentiu necessidade de se apegar ao tempo a fim de 

tentar confiar um pouco na esposa. Da mesma forma, o banheiro só é citado porque o 

homem o fiscaliza para ver se a mulher realmente o tinha utilizado. Assim, todo espaço 

e tempo revelados não o são por acaso, ou simplesmente para preparar o leitor para a 

atmosfera em que as personagens estão inseridas. 



 

  

Uma vez que as personagens são os elementos da narrativa mais destacados 

em Os confundidos, retomaremos nosso enfoque para a análise das mesmas. Vimos que 

o homem e a mulher da narrativa exercem o caráter funcional de cônjuges, nessas 

circunstâncias, fica a dúvida: seria a mulher vítima ou cúmplice de sua vida conjugal? 

Jardim (2004), indiretamente, coloca a mulher como vítima de seu cônjuge, porém, até 

que ponto seria isso verdade se ela, algumas vezes, também o provoca? Seja por não 

suportar mais o inferno da união a dois, seja por compaixão pela loucura do marido, ou 

por não conseguir mais controlar seus atos e falas, a mulher não deixa de contribuir para 

as suspeitas ciumentas e doentias do marido, como se vêem nos seguintes trechos: 

 

•— Por que não suspeitar quando estou presente? Posso estar aqui, 

comigo, nua e pensando noutro homem. Comparando em segredo o 

modo de abraçar-me. O jeito de... (LINS, 1999, p.65). 

— ... A letra é minha. Mas não me lembro de haver escrito esse 

endereço. Talvez afinal um homem a que eu ame e que me ofereça um 

pouco de paz. Que não me torture e que não se torture os dias todos da 

vida. Com esta fome de posse, de propriedade. Com estes laços, estas 

armadilhas, estas navalhas de suspeita. Eu queria morrer! (LINS, 

1999, p.68). 

 

Jardim (2004, p.143) leva a crer na existência de uma mulher reprimida pelo 

marido uma vez que ―‗a pulsão de morte‘ que governa o homem, o leva a literalmente 

roubar as falas da mulher como se fossem suas [... e] toda negação do real já é um 

princípio de pulsão de morte‖. Acreditamos, porém, que se a personagem feminina não 

tivesse pelo menos um pouco de confiança em si mesma para perceber que ela não é 

quem o marido pensa que ela é, ela também não teria razão para se confundir, afinal, se 

confundir com quem? Quando não se tem consciência da própria personalidade, 

qualquer uma serve, o que quer que se diga sobre si é acreditável. 

Entretanto, uma vez em que se acredita que a mulher deixa-se reprimir pelo 

homem, é coerente, também, pensar que os diálogos marcados apenas por travessão   

―—‖ é um tipo de anulação da mulher. O homem subverte tanto o discurso da esposa e 

confunde tanto a realidade com as suas suspeitas que o leitor acaba sendo levado a 

duvidar da existência da mulher. Um leitor desatento pode, inclusive, achar que não se 

trata de um casal, mas apenas de uma única personagem (o homem) que, em sua pouca 

lucidez, dialoga consigo mesmo ou com um ser imaginário, de quem ele advinha às 

respostas. 



 

  

São necessárias leituras muito cuidadosas para melhor se entender e 

perceber os textos de Osman Lins. O autor tece tão cuidadosamente a malha da 

confusão nessa narrativa, que ela chega a quase se homogeneizar, contudo, não o 

bastante para se anular a presença de uma personagem. Equívocos dessa categoria são 

dissolvidos ao se observar às marcações de gênero, e que, embora os sinais gráficos se 

misturem, eles ainda são diferenciados, e não por acaso, como já apresentamos 

anteriormente. Andrade (1987, 143), ainda, lembra-nos da ―discordância com que são 

vistos os fatos‖, como outro ponto de apoio para se perceber a existência de dois 

interlocutores e não só de um. 

Essa crítica, apesar de reconhecer a existência de dois interlocutores, acaba 

por definir Os confundidos como ―um monólogo a dois‖, por não acreditar que haja 

interação no pronunciamento das personagens. Nós, entretanto, discordamos desse 

ponto de vista. Acreditamos que por mais que não haja uma interação absoluta nos 

diálogos, eles também não são absolutamente desconexos e por isso não descartamos o 

uso da palavra ―diálogos‖.  

Tomemos a artimanha do banheiro, por exemplo. Sabemos que o homem 

suspeita que a mulher mentiu que tomaria banho, mas acabou não tomando a fim de 

ganhar tempo para se encontrar com alguém que ela supostamente, já havia marcado 

anteriormente. O diálogo que nos explicita essa ocasião, por mais desorganizado que 

esteja devido ao mau uso das concordâncias verbais, mostra os dois interlocutores 

falando do mesmo ocorrido, isto é, o uso do banheiro. Portanto, é, realmente, um 

diálogo, vejamos: 

 

•— Tomei banho. Foi talvez o tempo que está quente. 

— Sim. 

•— E passei a flanela na banheira. 

— Nunca fiz isso. 

•— É o que sempre faço. 

— Digo que o tempo estava quente. E, logo em seguida, que a 

banheira está seca por causa da flanela que passei. Por que as duas 

versões? São estas mentiras que destroem. 

•— Não estou mentindo. 

— Estou! 

•— Uma coisa não tem que excluir a outra. Tudo isso é um absurdo 

(LINS, 1999,p.65-66). 

 



 

  

Uma vez justificado nossa opinião em relação aos diálogos e desmascarado 

a falsa possibilidade de se existir apenas uma personagem, concluímos nosso estudo 

relembrando que uma das nossas primeiras tarefas em nossa análise foi reconhecer as 

personagens envolvidas no conflito. Tendo clara essas idéias, torna-se mais fácil 

compreender a complexidade do texto e desemaranhar o novelo temático de Os 

confundidos em análises mais densas acerca das próprias personagens que são o 

elemento mais intrigante dessa narrativa. 
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Resumo 

 
Neste trabalho o nosso intuito é inventariar o que alunos e professor liam nas escolas de ensino 

primário no Pará do século XIX, caracterizando a natureza, origem e conteúdo dos manuais e 

compêndios escolares. Considerando a legislação de controle sobre o espaço da escola, a 
perspectiva é demonstrar que a proposta propugnada para o sistema de leitura era unir a 

necessidade do processo de aprendizagem do ato de ler e escrever com o de configurar um 

determinado tipo de pensar. Nesse caso, o uso da leitura e da escrita, presentes nos conteúdos 
escolares, se metamorfoseia num importante instrumento de inculcar princípios morais e de 

civilidade com objetivo de moldar comportamentos e atitudes consentâneos à idéia de moral e 

bons costumes. 

 
PALAVRAS-CHAVES: Leitura, Escrita, Instrução Pública, Pará, Século XIX. 

 

 

Abstract 

 

In this work our aim is to identify what students read in schools and teacher of primary 

education in Para-nineteenth century, characterizing the nature, source and content of manuals 
and textbooks. Whereas the rules of control over the space of the school, the prospect is to 

demonstrate that the proposal advocated for the reading system was the need to unite the 

learning process of the act of reading and writing with the setup of a certain type of thinking. In 
this case, the use of reading and writing, present in school contents, is metamorphosed into an 

important tool to inculcate morals and civility in order to shape behaviors and attitudes 

consistent with the idea of morality and good manners. 
 

KEYWORLDS: Reading, Writing, Public Instruction, Para, Nineteenth Century 
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FONTE: Coleção de Leis do Império. Decreto nº 443 de 16 de agosto de 1833. 

 

Aos que por interesse ou obrigação percorrem as páginas deste trabalho - digo 

desde já que prefiro ao que ler por interesse – apresento minhas sinceras desculpas por 

iniciá-lo com tão extensa e complexa tabela. Confesso, porém, que não quis evitá-la, 

pois acredito ser objeto central de motivação para as principais questões aqui analisadas. 

Espero que ao final do texto, vocês me deem razão, caso isso não ocorra estou tolerante 

para as críticas. 

Trata-se, portanto, da tabela de materiais indispensáveis para leitura nas escolas 

públicas de primeiras letras do Brasil. Como dizia Aureliano de Souza e Oliveira 
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Coutinho, Visconde Sepetiba, legislador regencial naquele momento, 16 de agosto de 

1833, correspondia ao estabelecimento “de um método regular de instrução, de sorte 

que os alunos, que por qualquer circunstância mudassem de uma para outra [escola] 

nada perdessem com as mudanças, e, aliás, progredissem sempre nos seus 

conhecimentos”. Esta decisão do governo regencial organizada sob o Decreto nº 

443/1833, de nada era tolerante. No caso, se entendia que através deste decreto e da 

listagem de materiais para leitura, os professores estariam obrigados a observar a 

classificação nela indicada, “proibindo-lhes qualquer arbítrio no ensino dos seus alunos, 

pelo qual ficam responsáveis”.
2
 

Como apontava a nova legislação, não apenas a listagem deveria ser 

encaminhada as câmaras municipais da província do Rio de Janeiro, como ainda os 

exemplares citados; sendo posteriormente enviados para as demais províncias. Pelo que 

se observa os “textos de leitura”, conteúdo central da tabela, evidencia os processos e 

estratégias de doutrinação subsumidos no sistema de ensino de leitura. É esta, portanto, 

a preocupação de análise central deste trabalho. Nosso intuito é inventariar o que alunos 

e professor liam nas escolas de ensino primário no Pará do século XIX, caracterizando a 

natureza, origem e conteúdo dos manuais e compêndios escolares. 

O estudo das práticas de leitura, nas suas mais diferentes abordagens, tem 

merecido atenção de muitos pesquisadores no campo da história da educação no Brasil,
3
 

e é no espectro destas investigações que este estudo estabelece sua interlocução 

metodológico-acadêmica tentando contribuir para compreensão do processo de 

constituição do ato de ler no Brasil, mormente o ato de ler no âmbito das aulas de 

ensino mútuo das escolas públicas no século XIX. Para efeito deste estudo, 

restringiremos a análise aos textos escolares de leitura que configuraram o espectro 

sociolinguístico do processo de ensino-aprendizagem ocorrido na escola primária 

                                                             
2 Coleção de Decisões do Governo do Brasil de 1833. Rio de Janeiro, Typografia Nacional, 1865, p. 306. 
3 Aqui temos como referência os estudos de: GALVÃO & BATISTA, 1999; LAJOLO & ZILBERMAN, 
1996; SOARES, 1998; e FARIA FILHO, 1999. 
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brasileira, tentando caracterizar a não identificação destes com os textos de leitura 

infantil corriqueiramente utilizado no âmbito extraescolar.
4
 

No âmbito da escola pública recomendava-se a adoção de leitura baseadas em 

textos bíblicos e, ou, com específica orientação religiosa e concomitantemente, a 

utilização de textos associados ao sistema político imperial como, por exemplo, a 

Constituição do Império Brasileiro. Situação que fica evidente com o Decreto nº 443 de 

16 de agosto de 1833, já destacado anteriormente, e a legislação que autorizava a 

criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades vilas e lugares mais 

populosos, promulgada em 1827. 

Conforme esta legislação, observa uma explícita determinação sobre a natureza 

dos conteúdos dos textos escolares, evidenciando, nitidamente, a contemplação da 

prioridade atribuída a elementos ideológicos associados à doutrina religiosa católica e às 

diretrizes institucionais do Império, como pode ser percebido em um dos seus artigos. 

Art. 6º. Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações 

d’Arittmetica, prática de quebrados, decimaes, e proporções, as noções mais 

geraes de Geometria pratica, a Grammatica da Lingoa Nacional, e os 
princípios da Moral Christã, e da Doutrina da Religião Catholica, e 

Apostólica Romana, proporcionados à comprehensão dos meninos; 

preferindo para as Leituras a Constituição do Império, e a História do Brasil.5 

 

O poder executivo procurava, portanto, plasmar, nos regulamentos de ensino 

primário, mecanismos de controle do processo de leitura nas escolas. Assim, por 

                                                             
4 Os textos para leitura infantil ficaram fortemente marcados, no século XIX, pela vulgarização de uma 

série de contos, historietas e poesias; muitos deles de domínio público, criados, formatados, compilados, 

estilizados e divulgados pelos irmãos Grimm e por Claude Andersen, ainda no século XVIII. Os irmãos 

Jacob e Wilhelm Grimm destacaram-se pela compilação de uma série de contos de grande simpatia em 

todo o mundo. No Brasil, os que tiveram maior repercussão foram: “Os músicos de Bremen”, “Os sete 
anões e a Branca de Neve”, “O alfaiate valente”, e, “Joãozinho e Maria”. Rivalizando com os irmãos 

Grimm, Claude Andersen (1805-1875), também conseguiu uma grande popularidade em termos de contos 

infantis, dentre os quais se destacaram: “O Patinho Feio”, “O soldadinho de Chumbo”, “A Pastora e o 

limpador de chaminés”, “A pequena Vendedora de fósforos”, “A Roupa Nova do Imperador”. Também, 

ainda repercutia, no século XIX, o prestígio de alguns textos para o público infantil publicados ainda no 

século XVII, dentre os quais destacaram-se os “recolhidos” e “formatados” por Carlos Perrault, como: “O 

Pequeno Polegar”, “A Bela Adormecida”, “O Gato de Botas”, “Chapeuzinho Vermelho”, “O Barba 

Azul”, “As Fadas”, “A Gata Borralheira ou Cinderela”, “Henrique, o Topetudo”. Sobre a questão ler: 

BORDINI & AGUIAR, 1993; BORELLI, 1996; LAJOLO & ZILBERMAN, 1988; PERROTTI, 1986; 

ZILBERMAN & LAJOLO, 1986; e ZILBERMAN & MAGALHÃES, 1987. 
5 Coleção das Leis do Império do Brasil de 1827. Lei de 15 de outubro de 1827. Rio de Janeiro, Typ. 
Nacional, 1878. 
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exemplo, em 1857, o Regulamento de Instrução Pública, em seus artigos 3, 4 e 5 

destacava. 

Art. 3o. “O ensino da leitura e escrita será acommodado à idade e capacidade 

dos alumnos e versará sobre as seguintes matérias, sendo estes, para um tal 

fim, divididos em diferentes classes: 

& 1º Conhecimento: - 1º dos differentes caracteres de letras de uso commum; 

2º de sua formação e modificação; 3º dos accentos e signaes orthographicos, e 

de pontuação; 4º das syllabas, das palavras, generos, e especies destas, sua 

formação e derivações; 5º das sentenças, e das partes que as compõem; 6º das 
regras geraes da syntaxe; sua applicação, e mais partes elementares da 

Grammatica Portugueza. 

& 2º Pronuncia correcta, e leitura corrente, assim em prosa, como em verso, 

em manuscritos e impressos modernos ou antigos. 

& 3º Aparo, preparo, collocação e uso da penna. 

& 4º Conhecimento e formação das linhas, traços de escrita, espaços, e 

intervallos das letras; figuras simples da Geometria,  imitação e formação das 

differentes especies de letras, escrita (bastardo, bastardinho, cursivo, e letras 

variadas) à vista de modellos, ou dictada, conforme as regras de 

Calligrapnhia. 

& 5º Copias de manuscritos, ou de impressos, ou exercicios de escrita com 
applicação das regras orthographicas, composições, ou escrita dictada. 

& 6º Exercícios de memoria, especialmente do calculo mental. 

Art. 4º Os modelos para escrita conterão preceitos do Evangelho, ou maximas 

de moral christã, e normas de actos civis e commerciaes do uso geral. 

Art. 5º A leitura recahirá principalmente sobre trechos de Historia sagrada, e 

da Igreja, da vida dos Santos, ou de homens distinctos e ilustres pelas suas 

virtudes, e sobre manuscritos antigos e modernos, que mais interessarem aos 

usos da vida. 

De acordo com Elomar Tambara, em estudo sobre livros didáticos no século 

XIX, este controle decorreu da tradição lusitana que se instalou e se consolidou no 

Brasil durante o período colonial. Com a independência política do Brasil em 1822, 

muitos setores da sociedade civil presumiram que uma nova situação se imporia, 

embevecida de uma expectativa de cunho mais liberal, como acontecia em muitas 

nações europeias e, particularmente, nos Estados Unidos (TAMBARA, 2002: 4). No 

entanto, a doutrina político-ideológica adotada pelo novo império brasileiro não se 

distanciou das estratégias geopolíticas e, principalmente, dos procedimentos político-

administrativos secularmente adotados por Portugal. Neste sentido, configurou-se a 

adoção do sistema de padroado com as consequentes atitudes e sanções decorrentes da 

associação entre Igreja e Estado. 

Assim, os manuais escolares eram submetidos a um violento processo de 

censura doutrinária, mormente no que dizia respeito à Igreja Católica. Este aspecto pode 
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ser facilmente percebido pelas sanções que a legislação prescrevia para aqueles que, 

eventualmente, violassem estes preceitos. Em Carta de Lei de 02 de Outubro de 1823, 

no artigo 5
o
, o Governo aponta as penalidades:  

Todo aquelle que abusar da liberdade da Imprensa contra a Religião 

Catholica romana, negando a verdade de Catholica romana, negando a 

verdade de todos ou alguns dos seus dogmas falsos, estabelecendo e 

defendendo dogmas falsos, será condemnado em hum anno de prisão e 

100$rs; e se o abuso consistir em blasphemar ou zombar de Deos, dos seus 

santos, ou do culto religioso, approvado pela Igreja Catholica, terá a pena de 

6 mezes de prisão e 50$rs.6 

 

Não restam dúvidas que a proposta propugnada para o sistema de leitura era 

unir a necessidade do processo de aprendizagem do ato de ler e escrever com o de 

configurar um determinado tipo de pensar. Assim, o que se observa é muito mais a 

existência de um conflito entre variantes ideológicas em relação ao conteúdo da leitura. 

De modo geral, as pessoas vinculadas ao processo de ensino aprendizagem procuraram 

entrelaçar nas diversas leis, regulamentos e regimentos, que normatizaram a instrução 

no Brasil, no século XIX, os tipos de conteúdos que eram permitidos ou estimulados a 

serem utilizados nas escolas, segundo suas conveniências ideológicas. 

Assim, em 1836, prescrevia a legislação brasileira: 

Deverá cada um dos mestres, debaixo da mais estricta responsabilidade, 

empregar desde já o maior cuidado e vigilância em evitar tudo quanto possa 

condizer para danificar e perverter a inocência e pureza  de costumes de seus 

discípulos, procurando por outro lado todos os meios acomodado a sua 

capacidade de inspirar-lhes a  submissão, as verdade de fé, a pratica da Moral 

evangélica, e a obediência as Leis do Estado e a seus superiores.” (p. 24) 

 

Ao estabelecer a relação entre o corpus jurídico e os textos de leitura 

apresentada na tabela que inaugura este trabalho, observa-se uma prioridade para 

doutrina cristã, a bíblia, e histórias morais de leitura. Utilizavam-se ainda, livros com 

nítido conteúdo “ideológico-moral” como, por exemplo, História de Simão de Nantua
7
 

                                                             
6 Coleção das Leis do Império do Brasil de 1823. Lei de 02 de outubro de 1823. Rio de Janeiro, Typ. 

Nacional, 1823. 
7 História de Simão de Nantua é um compêndio de leitura francesa. Os compêndios de leituras eram 

livros utilizados pela instituição escolar para a instrução das crianças como livro didático. Os personagens 

do compêndio são: Simão de Nantua é o principal personagem, que instrui a todos através das suas 

experiências advindas de suas viagens e o amigo de viagem de Simão (narrador-testemunha). O texto se 

propõe a condenação dos diferentes vícios e exaltação das virtudes, conselhos concedidos pelo 
personagem Simão de Nantua. Esta personagem proclama a saúde através do discurso da vacina, a 
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e textos vinculados à Constituição do Império concomitantemente com manuais de 

História do Brasil. Em termos de doutrina cristã, os textos mais utilizados nas aulas de 

primeiras letras foram: O Catecismo Histórico do padre e escritor francês Claude 

Fleury, publicado pela primeira vez na França em 1619, e o Catecismo da Diocese de 

Montpellier elaborado pelo bispo Charency, e traduzido para o português ainda no 

século XVIII. A partir de meados do século XIX predominava a utilização do 

Catecismo de Doutrina Cristã elaborado pelo cônego Fernandes Pinheiro. Os textos de 

leitura de cunho “ideológico-moral” eram representados, além dos já citados, 

principalmente pelas Fábulas de Esopo, pelo Thesouro de Meninos de Pedro Blanchard, 

e pelo A Ciência do Bom Homem Ricardo de Benjamin Flanklin. 

Dentre os primeiros livros escolares destinados ao ensino primário, figura o 

Paleógrapho, ou Arte de aprender a ler a letra manuscrita, para uso das escolas da 

Província do Pará, de Corrêa de Freitas, datado de 1871. É o primeiro livro brasileiro 

do gênero dos paleógrafos,
8
 cuja utilização foi mais intensa nas escolas do Pará, 

Amazonas e algumas províncias no Nordeste. Joaquim Pedro Corrêa de Freitas era 

paraense de Cametá e ao longo de sua vida publicou outros livros escolares, dentre eles: 

Noções de Geographia e Historia do Brazil, de 1863; sua série graduada Ensaios de 

Leitura 1º, 2º e 3º livros e um compêndio de Desenho Linear.  

Outro texto bastante comum nas escolas públicas do Pará oitocentista era o 

livro Alma e Coração, de Hygino Amanajás, publicado dez anos após a instauração da 

República. Consistia em uma reprodução ficcional de um diário onde o jovem estudante 

Henrique narra suas experiências ao longo de um ano letivo – inovação bem recebida 

pelas escolas públicas paraenses e de outras regiões (COELHO, 2007: 08). 

                                                                                                                                                                                   
instrução como o caminho para o jovem virtuoso, ensinamentos de bom comportamento (GANCHO, 

1998, p. 28, 29). 
8 “Livros de leitura manuscrita ou paleógrafos foram, ao longo do século XIX e nas primeiras décadas do 

XX, um tipo de livro difundido na instrução elementar, no Brasil e [primeiramente] em Portugal, assim 

como em outros países. Impressos por meio do processo litográfico constituíam uma antologia de textos 

reproduzidos em diferentes escritas ou caligrafias” (BATISTA, 2002:1). Normalmente, o assinante da 

autoria não era o autor das diversas caligrafias presentes no livro, entretanto era quem selecionava os 

textos, os quais, como nos demais livros de leitura, buscavam “fornecer um quadro de valores morais de 

políticos capazes de constituir as referências que uma nação ou grupo devem, numa determinada época, 
compartilhar” (BATISTA, 2002:15). 
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Para uma prévia análise do conteúdo desses livros de leitura destinados às 

escolas primárias pelo Estado, selecionamos: Noções de educação cívica: para uso das 

escolas primárias do Estado do Pará (1898), do próprio Hygino Amanajás; Ensaios de 

educação moral e cívica (1928), de Ignácio Moura; Noções de História Pátria (1920), 

de Raimundo Proença e Silvio Nascimento e Ensaio de leitura: para uso das escolas da 

Amazônia, em sua quadragésima quarta edição de 1910, de Joaquim Pedro Corrêa de 

Freitas. 

São livros de leitura, consideradas direta ou indiretamente; isto porque em seus 

livros, Proença e Nascimento, Amanajás e Moura deixam claro que, ainda que 

proponham um conteúdo específico – seja de história, educação moral e/ou cívica – 

estes se destinam também e especialmente ao aperfeiçoamento da leitura, dadas as 

séries nas quais são empregados.
9
 

Em Noções de educação cívica, Amanajás diz apresentar esse “serviço aos seus 

conterrâneos” ao se impressionar com a “ignorância dos meninos” e a falta de material 

voltado para este conteúdo específico. Nele, o autor busca falar clara e 

simplificadamente sobre a Pátria, os Símbolos Nacionais (as bandeiras, os hinos), a 

Constituição, os governos, os Poderes (legislativo, executivo e judiciário); sobre 

política, o voto, o serviço militar, registro civil – enfim, aquilo que ele caracteriza como 

o conjunto de direitos e deveres desses “futuros cidadãos”. Em todas as suas 

formulações se faz presente a necessidade de formar as crianças para o amor e respeito à 

Nação Brasileira e aos símbolos nacionais; todos deveriam servir à Pátria 

cotidianamente. Nesse aspecto, Amanajás destina um espaço especial para os deveres 

das mulheres, as quais, “não chamadas ao exercício dos direitos políticos, tem deveres 

sacratíssimos para com a sua pátria” (no lar e no magistério ) – na formação daqueles 

que podiam exercê-lo (AMANAJÁS, 1898: 110). 

Ignácio Moura, por sua vez, em Ensaios de educação moral e cívica, além de 

tratar deste conteúdo, fala especificamente dos bons modos que as crianças devem 

manter em casa, na escola, em lugares públicos e para com os pais, professores, e 

                                                             
9 Ignácio Moura deixa clara essa dupla aplicação do seu livro, na medida em que propõe que este “tanto 

sirva para a leitura, como para o aprendizado desta disciplina (...). Desta forma teremos um livro 
econômico e duplamente vantajoso”. (MOURA, 1928:7). 



Revista  Litteris –  ISSN 19837429   

Março 2011. N. 7 

 

 

Revista  Litteris – www.revistaliteris.com.br 

Março 2011. 

  

 

colegas mais velhos; e sublinha a importância da bondade, do patriotismo, da coragem 

cívica e moral, da justiça e do apego pela verdade. Mas, o que mais chama atenção são 

dois de seus últimos capítulos destinados à explanação dos deveres religiosos dos 

cidadãos e do papel fundamental do trabalho, como uma virtude que o homem deve 

cultivar.
10

 

Ensaio de leitura e Noções de História Pátria partilha do mesmo conteúdo de 

História baseado na descrição de acontecimentos como o Descobrimento da América e 

do Brasil, a Independência, bem como dos seus habitantes e personagens notáveis e seus 

feitos (Christovão Colombo, Pedro Alvares Cabral, Men de Sá, D. Pedro I e II, José 

Bonifácio, Visconde de Rio Branco, Princesa Isabel, Castello Branco, entre outros). 

Crê-se que o livro de Corrêa de Freitas, restringindo-se aos fatos e personalidades 

históricas até o período imperial, tenha possivelmente passado por algum tipo de revisão 

ou edição, como passou seu paleógrafo, dada a sua contínua utilização já no período 

republicano. Chama-se atenção também para o enquadramento entre selvagens, 

bárbaros e civilizados utilizado pelo autor para descrever os habitantes das várias partes 

do mundo – de acordo com o pensamento intelectual da época. 

Observando esta literatura, percebe-se uma consolidação de um sistema dual 

em termos de textos escolares, no qual a orientação secular está revestida de uma moral 

cristã; situação que fica evidente nos ensaios de educação moral e cívica. Nestes textos 

visava-se, primordialmente, a formação do cidadão, ressaltando seus direitos e seus 

deveres. De forma geral, pretendia configurar a vontade como o esteio dos 

procedimentos considerados como o reto agir, criticando, principalmente, o 

comportamento do preguiçoso, do ébrio e do jogador, e ressaltando comportamentos 

sociais como a assiduidade, a perseverança, a paciência, a pontualidade e o dever 

(RIBEIRO, 1880:2). 

                                                             
10 “Não pode haver verdadeira moral sem religião, pois aquella dimana desta. A fé na existência de Deus, 

do Ente Supremo que regula o Universo e os bons princípios da humanidade, deve ser o guião de todos os 

homens. (...) A fé na exstencia de Deus, é um princípio de educação. O atheu, por amiores conhecimentos 

scientificos que possua, é como uma embarcação sem leme: póde dirigir-se para o bom caminho, como 

desviar-se para o máo. Falta ao atheu o principio superior da autoridade, que é a base de toda 

organisação” (MOURA, 1928:44). 
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Selecta em Prosa e Verso, ilustra bem esta visão secular com forte cunho 

moral. De autoria de Clemente Pinto, foi largamente utilizada em salas de aulas no 

Brasil no final do século XIX até meados do século XX. Em sua primeira edição pode-

se observar claramente a priorização de excertos de escritores clássicos da literatura 

brasileira e portuguesa, pois Clemente Pinto entendia que: 

Não só a correção, clareza e a elegância da linguagem, condições essas 

essenciais em um livro de leitura, senão também a amenidade, variedade e 

utilidade dos assuntos. Omitimos, portanto os que, por demasiadamente 

científicos, só poderiam causar tédio aos nossos jovens e escolhemos os mais 
próprios para lhes despertarem no ânimo, o respeito da religião, o amor da 

pátria e da família excitando-lhes ao mesmo tempo os sentimentos mais 

elevados, e desenvolvendo pari passu a imaginação e o bom gosto literário. 

(CLEMENTE PINTO, 1891: 3). 

 

A leitura passa, portanto, da condição de ameaça a aliado do Estado. Em Roma 

e Veneza, até 1501, exigia-se que o homem que selava documentos importantes fosse 

analfabeto, tudo isso para garantir que os documentos não fossem adulterados. A 

alfabetização era uma ameaça ao sigilo. As reflexões até então apresentadas 

demonstram que uso da leitura e da escrita se metamorfoseia num importante 

instrumento de inculcar princípios morais e de civilidade com objetivo de moldar 

comportamentos e atitudes consentâneos à moral cristã. Se do ponto de vista dos 

interesses do Estado à leitura se aponta como importante instrumento ideológico de 

dominação, as classes objeto de dominação poderiam também se valer desse 

instrumento enquanto estratégia de resistência; isto, no entanto, é uma tarefa que exige 

um esforço maior do que o até então apresentamos. Deixemos então este desafio de 

estudo para os que até então nos acompanharam na leitura deste trabalho. 
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Sobre a determinação metafísica do pensamento ocidental segundo Martin Heidegger 

 

Roberto S. Kahlmeyer-Mertens
*
 

 

Resumo 

 

O artigo propõe tratar da filosofia em sua determinação metafísica. Para tanto, nos valemos da 

compreensão de metafísica que o filósofo alemão Martin Heidegger possui. Temos o objetivo 

de apresentar que a metafísica tem seu lócus em uma experiência grega de origem. 

Pretendemos validar a hipótese de que: não pode pretender legitimidade as tentativas de 

atrair o mérito do surgimento da metafísica para outro solo que o referido. O 

desenvolvimento dessas ideias aponta para uma ratificação do caráter grego da filosofia e 

deste como lugar de sua plena realização. 

 

Palavras-chave: Heidegger, Reale, Hegel, metafísica, filosofia grega. 

 

Abstract 

 

The theme of the article is the Greek character of philosophy understood as metaphysics in 

accordance with the focus allowed by Heidegger. The purpose is to show that the philosophy 

has its locus in an originary Greek experience. The following hypothesis seeks in this article 

to be validated: the attempts to push the origin of metaphysics to another ground than the 

above mentioned cannot intend to be legitimate. Tackling these ideas leads to the 

acknowledge of the Greek character of philosophy and to the former as the place of its 

ultimate realization.   

Key words: Heidegger, Reale, Hegel, metaphysics, greek philosophy 

 

 

 

 

1. De uma filosofia “ocidental-europeia” 

                                                
* Doutor em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ, Professor da Universidade Cândido 

Mendes/UCAM. 
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A filosofia antiga sempre esteve na pauta da filosofia de Heidegger, a ponto de em Ser e 

tempo, seu principal tratado, se observar Aristóteles como norteador de diversas questões da 

ontologia fundamental ali elaborada. Isto se deve não a uma afinidade eletiva ou a mera 

identidade intelectual entre os autores, mas a constatação de que a filosofia antiga é 

indispensável ao pensamento ocidental, filosófico, justamente por ser, nas palavras de 

Heidegger (2005, p.29):  

 

Algo que pela primeira vez e antes de tudo vinca a existência do mundo grego. Não só 

isso, a philosophía determina também a linha mestra de nossa história ocidental-

europeia. A batida expressão “filosofia ocidental-europeia” é, na verdade, uma 

tautologia. Por quê? Porque a “filosofia” é grega em sua essência – e grego aqui 

significa: a filosofia é nas origens de sua essência de tal natureza que ela primeiro se 

apoderou do mundo grego e só dele, usando-o para se desenvolver. 

 

Esta passagem do texto Qu’est-ce que la philosophie?(1955) afirma que a filosofia é um 

modo de pensar que em sua origem é grego e por mais que tenha sofrido diversas 

transformações perdendo este semblante, ele ainda é o lócus no qual vigora fundamentalmente 

enraizado o pensamento ocidental. Assim, Heidegger afirma que a expressão filosofia 

ocidental seria tautológica, afinal, filosofia (e toda a filosofia) é fundamentalmente grega, isto 

é, ocidental.  

Fixa-se, assim, a tese que nosso autor busca sustentar: a filosofia é grega em sua 

essência; o pensamento ocidental, de base filosófica, é grego. 

 

2. Metafísica como problema originalmente grego 

Esta última baseia-se no trecho da citação que diz: “a filosofia é nas origens de sua 

essência de tal natureza que ela primeiro se apoderou do mundo grego e só dele, usando-o 

para se desenvolver”. Ideia que se completa com outra que Heidegger (2005 p.29) profere 

adiante: “A frase: a filosofia é grega em sua essência, não diz outra coisa que: o Ocidente e a 

Europa, e somente eles, são, na marcha mais íntima de sua história, originariamente 

filosóficos”. 

A remissão restritiva à filosofia como fenômeno do pensamento ocidental, contudo, não 

quer dizer que não haja um pensamento oriental. Heidegger não afirma que o Oriente não 

pensa, afirma que não pensa filosoficamente, o que, absolutamente, não constituiria demérito 

a este. A afirmação de que o ocidente é filosófico em seu íntimo é um atestado do caráter 

histórico de uma postura assumida apenas por este, um modo de pôr-se diante da realidade e 

dela apropriar-se.  
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Essa atitude pode ser resumida nas seguintes ocorrências: No Ocidente a apreensão dos 

entes na totalidade é dada como simplesmente presentes (ou seja, isento de qualquer 

requisição de ocupação); por meio desta é possível a diferenciação entre o ente presente e 

aquilo que Heidegger chama de “presença do presente”, como essência deste ente (decorrente 

de uma pergunta que antecede a todas as suas circunstâncias, visando o que há de duradouro, 

de essencial); Ou seja, como sustentáculo da coisa. Já para os gregos este sustentáculo era 

Hýpokeimenon, literalmente algo que se situa (Keimai) por baixo (Hýpo), algo que jaz sob, ou 

sub-lançado. Nesses termos, tudo que é já o é desde um sustentáculo. Com o mesmo sentido, 

a língua latina se apropria do termo grego, traduzindo-o literalmente; daí, “subjectum” ou 

“sub” (embaixo) “jectum” (lançado). O conceito subjectum e substância (substantia) são 

semanticamente análogos, ambos apontando para a noção de uma instância sob, a algo 

subjacente que sustenta a coisa. 

 Presencia-se aí a reificação da essência do ente (tratamento da essência como algo que 

ocorreria como um objeto e tentativa sistemática de delimitação desta, objetivamente); a 

assunção desta essência como uma verdade acessível por meio da teoria, em detrimento da 

prática (advento da dicotomia entre teoria e prática) e, finalmente, o estabelecimento do 

primado do teórico sob o prático e do preconceito de que o teórico é o modo mais apropriado 

para o conhecimento dos entes.  

Ao modelo que procede desta maneira Heidegger chamará de metafísica, tomando-o 

como sinônimo de filosofia. Entendendo a filosofia como tentativa de determinação do 

fundamento primeiro de todas as coisas que efetivamente são, constata-se que esta atitude não 

é adotada entre os pensadores orientais. 

 

3. Metafísica como fenômeno ocidental: Refutação às teses contrárias 

Alguns autores reclamam para o pensamento oriental o mérito de contribuir com 

elementos fundamentais ao pensamento filosófico. Neste sentido, encontramos os trabalhos de 

Marlène Zarader (1995) que requerem o preenchimento de lacunas ou “dívidas” que teriam 

sido deixadas pelo pensamento de Heidegger ao não tratar do suposto legado de pensamento. 

Também o livro de Joanna Hodge (1995) sustenta posição antagônica a de Heidegger, 

descrendo que a filosofia (entendida como metafísica) possa ser considerada uma prática 

exclusivamente ocidental-grega, acreditando que avaliações como essas só conduziriam a 

reflexões abstratas criando encruzilhadas ao pensamento. Para a autora, a transformação 

operada pela filosofia no mundo grego “não é menor do que a transformação da religião que 

foi o judaísmo, quando se separou em judaísmo e cristianismo”. Por fim, Karl Löwith 
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assevera que tradições como a ética e a metafísica teriam origem no pensamento grego e 

repercussão no judaico; não se apresentando no resto do Oriente. 

A tese de uma origem não grega para filosofia é combatida por Giovanni Reale que faz 

objeção a essa hipótese quando assevera que a filosofia é “uma criação peculiar dos gregos” 

(REALE, 1994, p. 11). Toda a estratégia de argumentação de Reale se monta em bases 

historiográficas, que tentam comprovar que apenas na cultura grega presenciaríamos as 

condições para o acontecimento da filosofia. Sem reproduzir integralmente sua argumentação, 

nos limitaremos aos principais movimentos que demonstram que no Oriente não haveria 

experiência correlata à filosofia, nem sequer algo que se aproximasse por analogia. 

(GUTHRIE,1965). 

Reconhecer que a filosofia tem origem na Grécia significa, para o autor,  ratificar o 

advento revolucionário que transmutaria a face de nossa civilização. O autor italiano se apoia 

nos estudos feitos por Zeller e Burnet, que lhe permitem uma síntese do pensamento antigo 

apoiando-o na tarefa de mostrar que nenhuma das tentativas, mesmo entre as dos orientalistas 

mais ilustres, teria logrado sucesso ao tentar sustentar rigorosamente uma suposta origem e 

derivação da filosofia no Oriente. Segundo Reale (1994, p. 13), isso ocorre por já partirem de 

intenções nacionalistas que visariam “tirar dos gregos e reivindicar para o próprio povo o 

particularíssimo título de glória que foi a descoberta da mais elevada forma de saber”; 

incorrendo em associações forçosas ao comparar Platão com Moisés, o que significa tentar 

aproximar a filosofia grega da sabedoria judaica. (ZELLER, 1950).  

Reale vê nisso a superioridade dos gregos frente aos povos orientais, esta que seria de 

natureza qualitativa. Contudo, esta afirmativa nos parece contestável, pois enxergamos nesta 

um juízo de valor que o autor poderia ter se privado de fazer, deixando de atrair objeções para 

si; como aquela que pergunta pelo critério estipulado para o estabelecimento deste juízo. 

Afinal, que padrões, mesmo na historiografia, nos autorizariam julgar que o Ocidente é 

qualitativamente superior ao Oriente? Em que medida isso já não caracteriza uma avaliação 

quantitativa (ao invés de qualitativa como anuncia o comentador)? Não haveria aí uma 

interpretação que já toma critérios pré-estabelecidos, critérios que já determinariam o que é o 

superior e o inferior? Será que quando ousamos apreciações como esta já não estaríamos 

tomando critérios ocidentais para estabelecer esta qualificação? Pois, entendemos que a 

dualidade Ocidente-Oriente abriga, sim, um problema qualitativo, mas esta se expressa 

maximamente na maneira diversa com que estas partes pensam. Todavia, isto não nos permite 

a valoração: superior versus inferior, apenas assinala a diferença. Ainda com esta aresta, o 

argumento do autor não fica comprometido, sustentando-se. 
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Reale se acerca de elementos empíricos para legitimar seus argumentos; baseando-se 

nesses, afirma que não haveria nenhum indício histórico-arqueológico que comprove uma 

origem filosófica no Oriente. Chegando ao ponto de afirmar, citando Burnet (1952, p.38) que: 

“Não conhecemos, na época em que nos ocupamos, nenhum grego que soubesse a língua 

oriental bastante para ter lido um livro egípcio (ou hebreu) ou mesmo ouvir um discurso de 

um sacerdote, e é só em época muito posterior que ouvimos falar de mestres orientais que 

escrevem e falam grego”. 

 

4. Filosofia como “produto” de espíritos livres 

Hegel abordou recorrentemente o tema em diversas de suas preleções, sendo em sua 

Introdução à história da filosofia (1816) que o autor propõe, ainda no universo de uma 

filosofia do sujeito, que: 

 

a filosofia se origina, pois, onde existem constituições livres. (...) No mundo oriental 

não se pode falar de genuína filosofia; com efeito, para explicar concisamente o seu 

caráter, o Espírito desponta decerto no Oriente, mas a circunstância é tal que o sujeito, 

a individualidade não é pessoa, antes é determinada como uma fusão efetivo. (HEGEL, 

1991, p. 185) 

 

Aqui, a afirmativa de que a filosofia só desponta onde a liberdade criou possibilidades 

para tal. Liberdade deve ser entendida aqui como o distanciamento de uma ordem natural na 

qual o sujeito já desde sempre se encontra submetido. Para o filósofo este distanciamento não 

haveria no Oriente, pois, lá o sujeito não é indivíduo, encontrando-se fundido a natureza; 

quando muito em uma relação mística com o que é efetivo, produto de constituições não 

libertas, como a religião e fazendo-se à sombra da divindade. Para o alemão o sujeito oriental 

pode, sem dúvida, ser grande, nobre, sublime; mas a determinação fundamental é que o 

indivíduo é desprovido de direito (liberdade) e que aquilo para que  ele se constitui é 

determinação ou da natureza ou do arbítrio. (HEGEL, 1955)  

Desprovido desta capacidade de distanciar-se do efetivo e empreender o pensamento 

acerca do que é o universal por meio do conceito, fica vedada a compreensão de uma filosofia 

oriental na história da filosofia, pois a filosofia autêntica começaria apenas no Ocidente: 

 

É aí que o espírito mergulha, em si se afunda, se põe como livre, e é livre para si; e só aí 

pode existir; e, por conseguinte, também só no Ocidente temos constituições livres. (...) 

Na Grécia surge a liberdade da autoconsciência. No Ocidente, o espírito entranha-se em 

si. No esplendor do Oriente, o indivíduo esvanece-se; é apenas uma fulguração na 

substância. Semelhante luz torna-se no Ocidente o relâmpago do pensamento, que em si 
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mesmo explode, a partir daí se difunde e produz assim seu mundo a partir do interior. 

(HEGEL, 1991, p. 190) 

 

O pensamento ocidental pensa a si mesmo configurando um sujeito autoconsciente, esta 

figura não é mais subjectum ou sub-instância à totalidade dos entes efetivos, mas substância 

posicionada enquanto sujeito que, como tal, pode sustentar a realidade na medida em que é; 

pensando-a como produto de seu próprio ser e tomando-a, igualmente, em sua consideração 

no conceito. Ser o “relâmpago” que inaugura a experiência de um pensamento Ocidental é, 

para Hegel, somente possível na condição de livre para a autoconsciência, para pensar o real 

como conceito, ou seja, universalmente. Contrariamente, o Oriente é um lampejo que apenas 

subministra um modo de ser fundido no real.  

 

5. Da determinação metafísica do pensamento filosófico 

Também para Heidegger a filosofia é originariamente grega. É isso que vemos o autor 

afirmar ao tratar de questões típicas deste modo de pensar. (HEIDEGGER, 2005). Para 

Heidegger, na pergunta filosófica pela essência do ente é onde fica mais nitidamente 

expresso o modo grego de perguntar.  

O que é isto...? é o modo peculiar com que o pensamento grego pergunta pelo ente, 

pelas coisas que efetivamente são. Fica expresso também que esta pergunta não pretende 

ficar no plano superficial da identificação da mera coisa. O grego quando formula a pergunta 

“ti estin...” não quer saber se o objeto é uma rocha, um vegetal ou animal, ou, mesmo, uma 

forma geométrica, mas pergunta pelo que fundamentalmente vige nestes entes. O que é 

isto...? já é um modo de indagar que visa sondar a essência do que é indagado 

(HEIDEGGER, 1998).  

A pergunta pela essência do ente como o quê aponta que sua compreensão da essência 

do ente já é algo que pode ser determinado como um isto sobre o que podemos predicar; que 

cada ente possuiria essencialmente a qualidade de um “que”, expresso pelo vocábulo 

filosófico tradicional “quididade” (quidditas). Assim, a pergunta pela filosofia, pelo 

conhecimento, pela justiça, pelo belo, pela poesia, pela linguagem, enfim, pela verdade, já 

pressupõe a filosofia uma quididade ou essência própria ao ente, sujeito a uma prescrição 

objetiva nos moldes do o que é isto...?  

 

Para Heidegger, mesmo quando dirigida e dominada na época moderna ou mesmo sob 

tutela do cristianismo, não se pode dizer que a filosofia se realiza tendo perdido o lugar que 
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referencia sua origem Para o filósofo, dizer que a filosofia é grega em sua essência, não 

significa outra coisa que: “o Ocidente e a Europa, e somente eles, são, na marcha mais íntima 

de sua história, originariamente „filosóficos‟” (HEIDEGGER, 2005, p. 29) e, ainda que 

tenham perdido seu antigo semblante, é este lócus grego que delineia seu modus operandi de 

pensamento ocidental. 
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Resumo 

 

Este artigo aborda a questão do culto ao corpo e o crescimento do mercado de 

aparências. O corpo, atualmente, passa a ser cada vez mais alvo da publicidade e 

submete-se, com isso, aos imperativos do mercado e do capitalismo. Setores 

econômicos ligados à melhora da aparência como, por exemplo: moda, cosméticos, 

serviços de beleza, cirurgias plásticas e academias de ginástica, atualmente, constituem 

ótimos negócios. Esse mercado é alimentado constantemente por pessoas que a cada dia 

entram-se na corrida da busca pelo ideal de corpo perfeito vigente. Emerge-se daí, 

portanto, uma “moral da aparência” onde impera certo dever de estar em forma, de 

possuir um modelo de corpo idealizado e divulgado pela mídia.  

 

Palavras-chave: Corpo. Mercado. Aparências.  

 

 

Abstract 

 

This article deals with the cult of the body and the market growth of appearances. The 

body, now, becomes increasingly target the advertising and subjected to, thereby, to the 

imperatives of the market and capitalism. Economic sectors linked to the improvement 

of appearance, for example: fashion, cosmetics, beauty services, plastic surgery and 

fitness centers, today, are excellent businesses. This market is fed constantly by people 

who each day enter the race to search for the ideal of the perfect body force. Emerge 

from there, so a "moral appearance" dominated certain duty to stay in shape, holding a 

model of ideal body and circulated by the media.  

 

Keywords: Body. Market. Appearances.  
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1. Introdução 

 

 

A mídia é um dos maiores articuladores das tendências da 

moda, não só por meio da publicidade e propaganda, mas 

também pelas coberturas jornalísticas de grandes eventos 

esportivos e artísticos. As telas do cinema, da televisão, dos 

computadores e dos outdoors luminosos têm um papel 

preponderante nesse contexto. Hoje, a moda é, sobretudo, 

consumo, seja de objetos, seja de idéias. 

[FREITAS, 2005, p. 125]. 

 

 

Corpo, mídia, moda, ciência e mercado parecem constituir, sem dúvida, numa 

fusão muito bem sucedida nos dias atuais. Abordarei neste artigo os principais pontos 

norteadores desta fusão que resultou na ascensão de um vasto mercado de aparências na 

contemporaneidade. 

Tomo como base referencial para essa construção teórica trabalhos de 

renomados pesquisadores contemporâneos no campo da comunicação e da cultura, em 

especial, Ana Lúcia de Castro (2008), Paula Sibilia (2002), Nilza Villaça e Fred Goes 

(1998), Jurandir Freire Costa (2001), além do pensamento do filósofo Gilles Deleuze 

(1990) dentre alguns outros autores que, de alguma forma, tocam a questão.  

Para abordar a questão de uma maneira mais didática o texto se estrutura em 

duas partes principais, denominando os, seqüencialmente: “o corpo alvo de discursos 

publicitário e a indústria de aparências” e, “a emergência de uma „moral da aparência‟” 

A primeira parte aborda a relação do corpo com o aparato publicitário da mídia, 

onde o corpo na contemporaneidade torna-se alvo de discursos que são veiculados pelos 

mais diversos meios midiáticos. Supostamente em tempos de globalização, esses 

discursos veiculados massivamente, divulgam um ideal de corpo e de beleza e acabam, 

assim, contribuindo para o surgimento e alimentação do crescimento de uma vasta 

indústria de aparências que, anualmente, chega a movimentar bilhões de reais. 

 A segunda parte do texto traz à tona a discussão sobre a emergência de uma 

“moral da aparência”, em que, passa a imperar certo dever de estar sempre em forma de 

acordo com o modelo de corpo veiculado pela mídia. Nessa corrida de busca pelo ideal 

de corpo perfeito, as celebridades parecem ser, hoje em dia, o principal modelo de 
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referência inspirador de condutas e comportamentos. São elas que promovem a moda, 

os lançamentos de produtos e ideal de corpo, de beleza e de estilos de vida.  

Na busca pelo corpo perfeito, da moda, o “mercado de aparências” emerge e 

passa a ser alimentado pelo estímulo ao consumo num ritmo cada vez mais acelerado e 

fugaz.  

 

 

2. O corpo alvo de discursos publicitário e a indústria de aparências  

 

A era da imagem trouxe uma expansão da beleza estética em 

diversas áreas da atividade humana. Mas, na área da auto-

imagem e da imagem do ser humano diante do outro, provocou 

um estrago no inconsciente, fazendo com que grande parte das 

pessoas perdesse o senso da magia, da suavidade, da leveza do 

ser, do encanto pela vida, afetando drasticamente a saúde 

emocional e as relações sociais. 

 

[CURY, 2005, p.16]. 

 

É fato que a sociedade pós-moderna promove o culto ao corpo e ao consumismo. 

Observa-se um estímulo publicitário cada vez mais agressivo a incitar o consumo, 

estilos de vida, modificações e aperfeiçoamentos corporais. Promovem-se produtos, 

medicamentos, plásticas, desde intervenções sutis até cirurgias plásticas radicais, muitas 

vezes irreversíveis. Somos permanentemente estimulados ao consumo; consumir 

produtos de beleza, alimentos saudáveis, vitamínicos, energéticos, medicamentos e 

serviços personalizados de toda sorte. Tudo se reduz ao mercado.  

Assim, a busca pelo corpo perfeito, pela aparência, alimenta uma indústria da 

beleza gigantesca, sem limites. Desde profissionais da área da saúde até prestadoras de 

serviços que oferecem possibilidade de terceirização e facilidades de pagamento aos 

seus clientes em vários parcelamentos. Todos, de alguma forma, querem abocanhar uma 

fatia desse gigantesco mercado em potencial crescimento.  

Atualmente, setores econômicos ligados à melhora da aparência como: moda, 

cosméticos, serviços de beleza, cirurgias plásticas e academias de ginástica constituem 

ótimos negócios. O setor apresentou um crescimento bastante expressivo nas últimas 

décadas. Ana Lúcia de Castro (2008, p.1) faz uma análise do crescimento desse 

mercado, apresentando na sua argumentação os seguintes dados: 
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Ao lado da indústria “Diet”, coloca-se a dos cosméticos, que 

também cresce assustadoramente, indicando a “materialidade” 

do processo em questão. O setor – que envolve três segmentos 

básicos: higiene pessoal, cosméticos e perfumaria – teve um 

crescimento acumulado de 126,66% no período de 1991-1995, 

passando de um faturamento líquido de R$ 4,9 bilhões, em 

1996, para R$ 8,3 bilhões em 2001 e alcançando a marca dos R$ 

17,3 bilhões em 2005. Na primeira metade da corrente década 

(entre 2001 e 2005), o crescimento médio do faturamento do 

setor foi de 10,7% ao ano. 

 

Aliado as práticas médicas, os anúncios publicitários apresentam exemplos de 

corpos modelos que devem ser perseguidos. Independentemente da necessidade física o 

discurso publicitário aponta ao leitor possíveis problemas no seu corpo que devem ser 

corrigidos. Afinal, com o avanço da medicina estética e da cosmética todas as partes do 

corpo são passíveis de correções, de aperfeiçoamento. Assim, a “identidade corporal” 

está em constante transformação. Torna-se cada vez mais móvel, flexível e fluídica.   

Paula Sibilia (2002, p. 209) tece algumas considerações sobre o estado atual de 

construção de corpos e subjetividades na contemporaneidade. A autora escreve que: 

 

Corpos e almas construídos a partir dos catálogos atraentes, 

porém perecíveis – e, portanto, sempre renovados - de modos de 

ser oferecidos no mercado. É nesses redemoinhos, todavia, que 

pode assomar uma boa notícia: essa polifonia subjetivante está 

corroendo as bases da estabilidade identitária, aquela “alma 

como prisão do corpo” que tem marcado, com seu fogo 

prometéico, os sujeitos da sociedade moderna e industrial. No 

lugar das identidades fixas de outrora, hoje proliferam novas 

modalidades de ser: “identidades pret-a-porter” e “kits de perfis 

padrão”, como os denomina Rolnik, pacotes subjetivantes 

oferecidos nas mídias e nas vitrines para serem consumidos e 

descartados rapidamente, conformando “identidades 

globalizadas flexíveis, que mudam ao sabor dos movimentos do 

mercado e com igual velocidade”. 

 

 

Diz-se que a sociedade atual constitui-se na fragmentação e no desenraizamento. 

Os indivíduos não se prendem mais pelo vínculo identitário. Nem na esfera coletiva 

nem com seu próprio corpo. Desse modo, a constatação da existência de fragmentação 

coloca em questão o modelo imaginário e a identidade do próprio corpo.  
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Talvez seja possível cunhar aqui alguns adjetivos na tentativa de caracterização 

da sociedade atual. Podemos chamar de uma sociedade do mercado, do consumo, do 

descarte, da imagem ou, até mesmo falar de uma crise de identidade ou crise de 

“identificação”. Mas uma coisa é certa: a sociedade atual é fruto de uma fusão bem 

sucedida entre capitalismo e desenvolvimento científico. Essa fusão exerce, atualmente, 

seu papel nevrálgico na esfera somática dos indivíduos. Pensa-se mudar o corpo para 

então mudar a alma, mudar o seu ser no mundo. Graças aos avanços científicos 

recentes, a ciência médica contemporânea já permite uma série de intervenções capazes, 

verdadeiramente, de alterar a nossa corporeidade por completo.  

O grande avanço da ciência médica, amparada por recursos sofisticados e pelos 

mais desenvolvidos e precisos equipamentos tecnológicos, permite hoje, alterar 

características físicas e hereditárias, esculpir e modificar o corpo humano ao sabor do 

desejo e da imaginação. O fato é que isso parece colocar-nos como os principais atores 

responsáveis pelo nosso próprio corpo. Se não se é possível escolher os pais, o rosto, o 

lugar e a condição de nascimento, após o nascimento e a socialização, talvez já seja 

possível reconstruir, remodelar o corpo e, assim, ganhar uma anatomia diferente daquela 

do nascimento. Pode se imitar celebridades ou, simplesmente, não se parecer com 

ninguém, apenas ser diferente do que se é.  Segundo Tânia Hoff (2006, p. 9): “se o 

papel social deixou de ser referência para construção da identidade e de relações de 

poder, a aparência do corpo constitui o último reduto em que o indivíduo pode atuar”.  

A sociedade contemporânea pauta-se pelo consumismo e pelo espetáculo. Isso 

também implica numa performance de corpo diferente de antes. O corpo atualmente 

passa, portanto, a ser passível de remodelação, de melhoramento, atendendo com isso, 

as demandas do mercado e os interesses do capital. Todos são alimentados por uma 

ideologia que orienta práticas e discursos sobre o corpo. São convocados, de certa 

maneira, a assumirem a responsabilidade pelos cuidados para com o corpo. Nisso, as 

pressões para transformação do corpo acaba por afetar a subjetividade. Isso fica 

evidente na seguinte frase dita popularmente: “De bem com você, de bem com o 

mundo”. 

Por certo, cada época e cultura marcam o corpo dos seus indivíduos e estabelece 

padrões específicos de beleza. Mas, atualmente existe alguma coisa a mais nessa 
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questão. Minha hipótese é de que a noção de beleza hoje, assim como a economia e o 

mercado, ela encontra-se, de certa forma, globalizada.  

Provavelmente, a noção de beleza tal como consideramos é essencialmente um 

padrão ocidental. Mas parece que essa ideia vem sendo exportada para o mundo inteiro. 

A questão também já não mais se restringe aos gêneros. Da mesma forma, homens e 

mulheres se tornam vítimas do padrão de corpo ideal generalizado. Vide o crescimento 

da procura de cirurgias plásticas entre o público masculino.  

Alguns países como é o caso dos Estados Unidos e Brasil, certamente lideram a 

indústria da beleza e o protótipo do que deve ser considerado um corpo ideal. Segundo 

dados coletados por Paula Sibilia (2002, p.144): 

 

No Brasil, curiosamente, esse mercado cresce a um ritmo 

surpreendente: 20% ao ano, desde 1994. Em 2001 foram 

realizadas 350 mil cirurgias plásticas no território nacional, 

número que coloca o país no segundo lugar do ranking mundial 

da área, logo atrás dos Estados Unidos. Os serviços de 

lipoaspiração – os mais procurados no mercado local – são 

anunciados em revistas e jornais de grande circulação com 

propostas de pagamentos divididos em até 48 parcelas mensais.  

 

Atualmente, podemos observar em cada esquina uma academia de ginástica, 

uma clínica estética, uma loja de cosméticos onde se podem adquirir os mais variados 

serviços e produtos de tratamento do corpo. Podem-se parcelar os serviços e produtos 

em diversas vezes no cartão de crédito. Um número cada vez maior de operadoras de 

crédito promete facilitar a intermediação. O importante é consumir. Exemplo: “Visa, 

porque a vida é agora!”, anunciam.  

Esse fenômeno evoca os escritos de Deleuze (1990) que já nos anos 90 ao 

escrever seu célebre artigo: Post – Scriptum: sobre as sociedades de controle 

prognosticava que nessa mutação da sociedade capitalista: “o homem não é mais o 

homem confinado, mas o homem endividado”. 

De fato, devo concordar com Deleuze uma vez que observamos indivíduos cada 

vez mais reféns das operadoras de cartões de crédito e prestadoras de serviços 

financeiros as quais, concedem crédito em vários parcelamentos e com altas taxas de 

juros. De forma que, todos têm acesso ao crédito. Mas têm dificuldades de quitá-lo. 
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Assim, fica claro que, via publicidade direcionada ao consumidor, o capitalismo atual 

estimula comportamentos subjetivos necessários a sua manutenção.  

É sob essa perspectiva que acredito ser o corpo na contemporaneidade, objeto 

principal de discurso publicitário, sendo, portanto, “instrumentalizado”, modificado e 

construído a partir do que é proposto pelo capitalismo e veiculado pela mídia. 

 

3. A emergência de uma “moral da aparência” 

 

Penso que nos atribuem um corpo, produzem um corpo para 

nós, um corpo capaz de se desenvolver num espaço social, num 

espaço produtivo, pelo qual somos responsáveis. 

 [GUATTARI, Félix & ROLNIK, S.  2000, p. 278] 

 

 

A sociedade atual pauta-se por uma valorização exagerada da aparência e do 

culto à celebridade. E, como vemos, a mídia, principalmente por meio de revistas, 

promove pessoas bonitas, saudáveis e aparentemente felizes. Assim, sugere-se uma 

espécie de norma para a aparência corporal e para a saúde, uma espécie de “bioascese” 

ou cuidado de si. Na busca de um corpo ideal, muitas pessoas tomam como referência 

principal as “imagens-normas” de uma nova estética corporal veiculada na mídia. 

Algumas pessoas chegam mesmo a ficarem literalmente condenadas à exigência da 

aparência corporal.  

Mas o fato é que todos, de alguma forma, passam a se preocupar com as 

“gordurinhas” os “quilos extras” e tudo aquilo que desqualifica o padrão vigente de 

corpo. Os indivíduos passam a atuar como seus próprios “carrascos” na manutenção do 

corpo. Dietas rigorosas, malhação intensiva e cirurgias plásticas rotineiramente fazem 

parte da “norma estética” vigente, já adotada por muitos. Villaça e Goes (1998, p. 13-

14) lembram que:  

 

A tendência da sociedade de consumo é atribuir ao indivíduo a 

responsabilidade pela plasticidade do seu corpo. Com esforço e 

trabalho físico, ele é persuadido a alcançar a aparência 

desejável. O que se vê na mídia, através de colunas de 

aconselhamento, de editoriais, é a proposta de um ideário 

religioso/esportivo de mandamentos e de maratonas a serem 

seguidos e vencidos. As rugas, a flacidez muscular e a queda de 
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cabelo que acompanham o envelhecimento devem ser 

combatidas com a manutenção corporal energética, a ajuda de 

cosméticos e todos os recursos da indústria de enbelezamento. 

 

Talvez seja paradoxal pensar que ao lado da sociedade do consumo e do culto ao 

corpo convivem ainda a pobreza, a violência, o analfabetismo e a miséria. Não é o caso 

aqui tratar dessas questões. Mas deve ser lembrado que, enquanto muitos ainda lutam 

pelas condições básicas de sobrevivência, um modelo da perfeição, da saúde, um ideal 

físico e de beleza vigora e se expande pelo corpo social via mídia.   

É importante lembrar que o culto ao corpo veiculado pela mídia incita-nos a 

idealizar tipos físicos específicos – os modelos fashion das celebridades -, quase sempre 

inatingíveis pela grande maioria da população que não dispõe nem das condições 

básicas de sobrevivência. A estes, restam contemplar – via mídia - uma realidade 

distante daquilo que vivenciam no dia-a-dia.  

Além das ótimas condições de vida e boa saúde dos personagens apresentados 

pela mídia, as imagens veiculadas são ainda corrigidas por photoshop que tira todas as 

imperfeições da pele do corpo. Isso contribui ainda mais para a idealização e divulgação 

de um padrão de corpo ilusório e, provavelmente, inatingível pela maioria dos mortais. 

Vale lembrar que, o culto a celebridade na cultura contemporânea, acabou por 

ocupar um lugar central na pauta das discussões atuais. Muitas vezes, questões cruciais 

da sociedade como a violência, a pobreza, a questão ambiental, a má qualidade da 

educação, cedem lugar na mídia para discussões e assuntos relacionados ao mundo 

fashion e a vida cotidiana das celebridades
3
. As pessoas preferem voltar sua atenção 

muito mais para a vida e para as relações “efêmeras” dos famosos do que para as 

contradições e contrastes do mundo contemporâneo com a realidade dura que os cerca.  

Nas palavras de Jurandir Freire Costa (2001, p. 7 - 8): 

 

Hoje, nem pai, nem padre, nem médico, nem psicanalista 

funciona como autoridade simbolicamente legítima para corrigir 

ou ratificar os rumos tomados pelas práticas bio-ascéticas 

                                                 
3
 É comum em vários círculos sociais presenciarmos calorosas discussões sobre o 

comportamento dos personagens das novelas, do futebol, de celebridades do cinema, da 
moda, da mídia, etc. Enquanto isso, questões ligadas à desigualdade social, à economia, à 
saúde e à educação ocupam espaço secundário nas discussões cotidianas. 
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individuais.   O que nos inspira são os modelos impessoais dos 

artistas de sucesso ou das figuras de outdoors.  Só que tais 

modelos são mudos e se manifestam, apenas, quando se trata de 

nos convidar para comprar mais um produto comercial ou 

industrial. [...] O corpo da publicidade não nos fala diretamente. 

Não nos solicita sensorial ou emocionalmente, nem considera as 

peculiaridades de nosso caráter ou de nossas histórias de vidas, 

ao provocarem nosso desejo de imitá-lo.  A publicidade não nos 

acusa nem elogia, apenas seduz, em sua opacidade e permanente 

mudança, como um ideal que devemos perseguir, independente 

das conseqüências físico-emocionais que venhamos a sofrer. 

Não há, por conseguinte, como saber qual o caminho certo da 

“virtude bio-ascética”, exceto se continuarmos a perseguir, de 

forma maquinal, exaustiva, torturante, o corpo da moda. Até, é 

claro, chegar a velhice e nada restar, salvo os grupos de terceira 

idade, última tentativa bio-ascética de “ser jovem”, vital, por 

dentro da moda! 

 

Segundo Jurandir Freire Costa, “celebridade é uma tolice colorida”
4
. Pois não 

possui “envergadura” moral suficiente para sustentação
5
.  A dignidade, a envergadura 

moral, passa assim, a ocupar cada vez mais um lugar secundário na cena pública atual.  

Pois, tudo que se refere à celebridade é pautado pela superficialidade e pelo efêmero.  

Para Jurandir (2001), as antigas instâncias da modernidade como família, 

religião e Estado não funcionam mais como autoridades de referências. O sentido da 

vida, segundo o autor, foi deslocado para o debate científico. No lugar da “excelência da 

vida virtuosa” surge um novo padrão, a qualidade de vida que deve ser observada por 

todos. “Viver bem” é a palavra de ordem anunciada. 

Porém, acredito que a mídia promove discursos sobre saúde e qualidade de vida 

que na maioria das vezes levam a simplificação e ao reducionismo. Proliferam-se, 

assim, os “mitos científicos”
6
. Por meio de programas de televisão, dezenas de revistas 

e centenas de títulos da literatura da auto-ajuda disponíveis no mercado circulam cada 

                                                 
4
 Para Jurandir Freire Costa, a celebridade se sustenta simplesmente na realidade do 

espetáculo. A celebridade é uma fantasia que se mantém exclusivamente pelo poder de 
sedução dos meios de comunicação de massa. Enquanto que a autoridade demanda tempo 
para credibilidade a celebridade faz-se e desfaz-se de forma instantânea. 
5
 A mídia está repleta de exemplos de maus comportamentos de celebridades. São vários 

escândalos que ganham projeções alarmantes nos meios de comunicação. 
6
 Denominei de “mitos científicos” pelo fato da duvidosa credibilidade de tais informações. 

Muitas das supostas comprovações científicas veiculadas em várias revistas sequer trazem 
alguma referência acadêmica da fonte da pesquisa que seja digna de credibilidade. 
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vez mais livremente toda sorte de informações veiculadas como sendo a última 

descoberta da ciência de como deve se alimentar, cuidar do corpo, trabalhar, se 

relacionar com as pessoas, praticar exercícios físicos, se comportar, enfim, viver.  

Retomando Jurandir Freire Costa (2001), a idéia de qualidade de vida tem como 

referenciais privilegiados o corpo e a espécie. O corpo tornou se um ator de primeiro 

plano na cena pública. Talvez nenhuma outra grande narrativa se proponha mais, na 

atualidade, a organizar a vida e o mundo. No lugar da transcendência, do sujeito moral, 

político e coletivo privilegia-se o corpo biológico individual. Assim, aquele grande 

outro, ou seja, a coletividade cede lugar para uma alteridade menor: o corpo. A presença 

do corpo se torna, portanto, “invasiva” na cultura atual. 

É um fato notável na atualidade, os indivíduos serem inspirados cada vez mais 

pelos modelos impessoais de “corpos perfeitos” da mídia e da publicidade. E nesse 

bojo, conforme mostra Jurandir, o corpo se tornou a vitrine compulsória, 

permanentemente devassada pelo olhar do outro anônimo, de nossos vícios e virtudes, 

fraquezas e forças. Cuidar do corpo é cuidar de si. Cuidar de si é representar uma 

imagem apreciável ao olhar do outro, ainda que anônimo, pois, o olhar do outro é o que 

produz nosso comportamento. O corpo se apresenta, portanto, como fator relevante na 

construção da identidade pessoal e meio para a visibilidade social.  

Tende-se a considerar que - com o enfraquecimento das instâncias da 

modernidade - o laço comum da atualidade passa a ser não mais a religião, nem a 

política, nem o laço social, mas sim o corpo.  O corpo passou a ser a principal instância 

para a qual se dirige toda a atenção na atualidade. Tanto homens quanto mulheres não 

devem ser gordos. Devem zelar do corpo, praticar exercícios físicos com regularidade, 

observar a aparência, cuidar da alimentação, não fumar, não beber, praticar sexo seguro, 

ir periodicamente ao médico, fazer plano de saúde são palavras de ordem deste início de 

século XXI. Cuidar do corpo, conseguir a forma corporal desejada são consideradas, 

portanto, condições essenciais para se ficar de bem consigo mesmo, com os outros e 

com o mundo.  

Somos cada vez mais responsáveis pelo bom condicionamento físico e orgânico 

do nosso corpo. A qualidade de vida se impõe como necessidade primordial, pela qual 

somos responsáveis. Passou-se do tratamento das doenças para a promoção do bem-

estar. Passamos a ter, de certa forma, poder de decisão sobre a duração da nossa própria 
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vida. O resultado foi que conseguimos um aumento significativo de sobrevida. E existe 

ainda a tentativa de que permaneçamos saudáveis, joviais e belos na nossa sobrevida. 

Semelhante ao “Retrato de Dorian Gray”, uma eterna juventude talvez seja perseguida 

na contemporaneidade como nunca antes foi na história.  

Michel Serres (2003, p. 32), relata que: “certos cânceres dependem do cigarro e 

do álcool, as doenças cardiovasculares dependem da alimentação e de exercícios, as 

doenças sexualmente transmissíveis, de condutas frequentemente deliberadas.” O corpo 

passa a funcionar como uma espécie de termômetro onde se indica a vida, cujas 

condições de funcionamento e identificação são nele percebidas. O conceito de saúde, 

de qualidade de vida e de beleza parecem se fundir. E a identificação social passa 

também a se expressar em categorias expressas nos siliconados, malhados, bombados, 

lipoaspirados, botoxinados, tatuados e toda sorte de remodelações, reconfigurações ou 

reconstituições do corpo.  

 

4. Considerações finais 

 

É importante lembrar que, ao lado da ascensão do mercado de aparências, parece 

crescer também em medida semelhante certo desprezo pelo corpo natural não 

padronizado ou que não se enquadra no ideal de beleza e perfeição promovida pela 

mídia. O mercado de aparências cresce enquanto que a potência do corpo natural parece 

diminuir.  

O olhar social sobre o corpo é, atualmente, um olhar moralizante. O indivíduo 

passa a ser considerado pela imagem corporal que exibe. Essa questão pode ter 

implicações nas relações, uma vez que o corpo aparece de maneira cada vez mais 

decisiva nas trocas sociais. Pois o corpo é, ao mesmo tempo, matéria e signo. 

Atualmente ele se apresenta talvez mais como signo, como o principal sinal de 

identidade, ainda que mutável.   

Assim, o culto ao corpo passa a conviver também com o desprezo do corpo do 

ponto de vista estético. Aqueles que não observam as normas de conduta para a 

perfeição do corpo podem ser muitas vezes vistos como espíritos fracos, desprovidos de 

força de vontade, de determinação e de responsabilidade. De maneira que todos passam 

a se preocupar com o corpo. Alguns quilos além do peso normal, rugas ou qualquer 
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outra característica que denuncie a fuga do padrão almejado de um corpo em forma, já 

são motivos para preocupações por parte de muitos indivíduos.  Decorre que, o olhar do 

outro é o que produz o nosso comportamento.  

São essas considerações em que o corpo ganha centralidade que chamei de uma 

“moral do corpo em forma”, onde impera certo dever de “construir” o próprio corpo de 

acordo com os “interesses” do mercado e dos padrões sociais estabelecidos e 

propagados pela mídia, em que impera certo dever moral de “estar em forma”, de 

possuir um corpo considerado perfeito, sem defeitos. Isso ajuda a alimentar o 

crescimento do já gigantesco mercado de aparências representado pelo lançamento de 

novos produtos a cada dia.  
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A SUBJETIFICAÇÃO FEMININA NO CONTO THE SNOW CHILD, DE 

ANGELA CARTER  

 

 SILVESTRE, Nelci Alves Coelho (UEM)
1
 

 

RESUMO: Este artigo apresenta uma análise do conto The Snow Child, de Angela 

Carter. A história é uma reescrita do conto de fada Branca de Neve, escrita pelos Irmãos 

Grimm. Com embasamento teórico de estudos do pós-colonialismo e gênero, 

procuramos estabelecer a diferença entre a imagem do personagem feminino (vítima no 

conto de fada) a agente de seu próprio destino (reescrita). Diante da aparição da garota 

de neve, observamos as estratégias de resistência da condessa que luta por conquistar 

seu espaço na sociedade. Os resultados da pesquisa mostram que a subjetividade da 

personagem é construída a partir do momento que a garota é eliminada, levando consigo 

a passividade e a mudez das heroínas dos contos de fadas, o que sinaliza possibilidades 

de reconfiguração do papel da mulher.  

 

PALAVRAS-CHAVE: conto de fada; reescrita; pós- colonialismo; gênero; resistência.  

 

THE FEMALE SUBJETIFICATION IN THE SNOW CHILD BY ANGELA 

CARTER 

 

ABSTRACT:  This paper presents an analysis of the tale The Snow Child, by Angela 

Carter. The story is a rewriting of the fairy tale The Snow White, written by Brothers 

Grimm. With theoretical studies of post-colonialism and gender, we try to establish the 

difference between the image of the female character (the victim in the fairy tale) to the 

agent of her own destiny (rewriting). When the snow child appears, we observe the 

countess‟ resistance strategies who fights to conquer her space in the society. The 

survey results show that the character‟s subjectivity is built by the moment that the girl 
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is eliminated, taking with her the passivity and silence of the fairy tales‟ heroines, which 

points to possible reconfiguration of women‟s role. 

 

KEYWORDS: fairy tale; rewriting; post-colonialism; gender and resistance. 

 

1. Introdução 

  

Os contos de fadas têm sido alvo de críticas severas, principalmente advindas da 

crítica feminista. Com efeito, vários estudos foram realizados e comprovam as visões 

estereotipadas da mulher nos contos de fadas tradicionais. As personagens femininas 

apresentadas nesses contos foram colonizadas pelo desejo masculino, transformando-se 

em figuras submissas e dóceis, eternizadas pelas versões de Grimm, Perrault e mais 

recentemente por Walt Disney. Nessas versões, as figuras femininas são belas, boas e 

gentis, mas incapazes de sobreviver sem o auxílio do príncipe encantado, ou então são 

invejosas, detentoras de poderes mágicos para cometer atos malévolos.  

A fragilidade, dependência e submissão da mulher evidenciam os mecanismos 

de poder das relações de poder entre homem e mulher. Essas situações estereotipadas 

deram margem a vários estudos, entre eles a literatura pós-colonial, que aliada à teoria 

feminista pretende questionar e desconstruir os discursos criados e repetidos de 

desigualdade entre os gêneros. 

Além da utilização dos estereótipos da feminilidade, encontra-se configurada no 

conto a afirmação paternalista de que a mulher necessita ser protegida por um homem 

que a salvará de todos os males, como faz o príncipe de Branca de Neve, reafirmando a 

hegemonia masculina que posiciona o homem como controlador e dominador da 

mulher, reificando a mulher como objeto no jogo de interesses políticos e financeiros. 

Muitos escritores reescreveram o conto Branca de Neve. Charles Perrault, século 

XVII coletou o conto da tradição oral e publicou a coletânea Contos da Mãe Gansa 

(1697). No século XVIII, na Alemanha, os Irmãos Grimm foram os responsáveis por 

essa tarefa. Roald Dahl, em Revolting Rhymes reescreveu a história com características 

mais modernas. Walt Disney fez uma adaptação fílmica da história, em 1937 e sua 

animação foi premiada com um Oscar especial da Academia de Artes e Ciências 

Cinematográficas de Hollywood. 
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Angela Carter também escreveu uma versão pós-moderna do conto, intitulada 

The Snow Child, em sua coletânea The Bloody Chamber and Other Stories (1988). A 

escritora fabrica uma nova versão para o conto de fada Branca de Neve de Irmãos 

Grimm, promovendo contrastes entre a sua narrativa que é uma reescrita do conto, 

sinalizando possibilidades de subjetificação e de autonomia feminina.  

Angela Carter, escritora britânica, nasceu no dia 7 de maio de 1940.  Autora de 

vários romances, contos, livros infantis e ensaios, suas histórias trabalham com a 

reescrita de fábulas, mitos e contos de fadas, a partir da perspectiva do gênero. Sua 

última publicação foi o romance Wise Children, em 1991. Faleceu em 16 de fevereiro 

de 1992, deixando uma vasta obra. 

 

2. Contos de fadas 

 

            Os contos de fadas oferecem aos leitores um modelo de comportamento, sendo, 

portanto, um meio utilizado para dominá-los. Além disso, as histórias mostram valores e 

preconceitos do mundo adulto dominante aos leitores, negando a sociedade em que 

muitos de nós vivemos. Desta forma, quando lemos o livro, além de vivermos o 

personagem, vivemos também o emissor de regras (ideologia da época) e apreendemos 

os seus valores e preconceitos fúteis. 

          Textos como A Gata Borralheira, Branca de Neve e os Sete Anões, geralmente 

apresentam personagens da camada social explorada que obtêm a possibilidade de 

melhora a partir de meios mágicos, tais como a fada madrinha e a varinha de condão. 

Assim, o leitor adquire fantasias sobre uma vida melhor. Nessas histórias, as 

personagens sofredoras e injustiçadas são recompensadas enquanto os malvados são 

punidos.  

          Cabe ressaltar que a representação feita da mulher pela literatura ocidental foi um 

elemento de controle e os contos de fada são exemplos disso. Narrativas vindas da 

oralidade foram manipuladas para atender a um propósito: o projeto civilizatório 

pedagógico para as crianças, em especial as do sexo feminino. Zolin afirma que  

 

(...) a história da cultura ocidental se consolidou segundo a tradição do 

saber masculino. Em função disso, é comum encontrar entre as obras 

da (...) literatura imagens de mulher estereotipadas segundo o modelo 
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da sociedade patriarcal, caracterizadas pela submissão, pela 

resignação, pela espera, pelo sofrimento, pela saudade etc. Segundo a 

crítica feminista, é, sobretudo, a literatura de autoria masculina que 

tem, ao longo do tempo, representado o emparedamento da mulher 

nesse silêncio. (ZOLIN, 2001, p. 20.) 

 

           Nessas narrativas, enquanto o homem é portador de um caráter emancipatório, a 

mulher é controlada pelo pai, pelo marido, submissa a eles. Frágeis e ingênuas são 

facilmente conduzidas a esperar por um príncipe que as salvem. Assim, a imagem da 

mulher foi consolidada e o papel que ela deveria exercer na sociedade também. 

          Na história Branca de Neve a personagem feminina se casa e vive feliz para 

sempre, ocasionando uma acomodação que corresponde ao ciclo da vida: o casamento e 

a consequente maternidade fazem parte da existência da mulher. Já a vilã é ativa, 

falante, articulada e, por isso, sofre castigo e punição. Ademais, encontra-se configurado 

nesse conto a afirmação paternalista de que a mulher necessita ser protegida por um 

homem que a salvará de todos os males, no caso o príncipe que se apaixona pela beleza 

de Branca de Neve.   

            O conto de fadas surgiu para Carter como um veículo de comentário 

sóciopolítico, no qual ela tece sua crítica. A autora retoma o discurso propagado pela 

literatura ocidental sob a perspectiva feminista na tentativa de desconstruir os papéis 

socialmente atribuídos a homens e mulheres.  

 

3. A Reescrita  

 

            Por intermédio de versões alternativas, a prática de revisão contemporânea busca 

desconstruir tais narrativas, consideradas mestras, reapresentando personagens 

tradicionais de forma mais complexa e questionadora. As versões de Angela Carter, 

recentemente traduzidas para o português, nos dão uma ideia do caráter subversivo de 

sua prosa e de como o processo de reescrita pode proporcionar novas leituras. 

            A reescrita é um fenômeno literário, que consiste em selecionar um texto 

canônico da metrópole e, por intermédio de recursos da paródia, produzir um novo 

texto, adaptando-o à metodologia pós-moderna a fim de subverter o texto original 

tradicional. Esse processo faz parte do contradiscurso, termo usado por Terdiman 
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(1985) na apresentação de métodos empregados pelo discurso dos dominados, 

objetificados contra o discurso daqueles que detêm o poder: o centro imperial.  

          A seleção ocorre, geralmente, em torno de certos textos em que o discurso da 

classe dominante não passasse despercebido na imposição de sua ideologia. Isso porque 

a reescrita tem como objetivo quebrar a ocultação da hegemonia canônica, questionar os 

temas apresentados na tentativa de reforçar a mentalidade colonial. Sendo assim, a 

reescrita reinscreve o texto canônico dentro do processo subversivo. 

         Esse fenômeno já aconteceu com a obra de Shakespeare The Tempest, reescrita 

por vários autores latino-americanos. O romance Jane Eyre (1847), de Charlotte Brontë 

foi reescrito pela caribenha Jean Rhys com o nome de Wide Sargasso Sea. Robinson 

Crusoe (1719), de Daniel Defoe também foi reescrito, dessa vez pelo sul-africano, J. M. 

Coetzee que o batizou de Foe.  

        Segundo Bonnici (2009), “a subversão do cânone literário através da reescrita não 

consiste apenas em substituir um texto canônico por outro moderno”. Esse texto 

envolve uma série de fatores: gênero, escola literária, estilo, entre outros. Assim, a 

finalidade da reescrita não é a mera substituição de textos, mas a conscientização das 

instituições acadêmicas, uma nova lista da hierarquia dos textos e a reconstrução dos 

textos canônicos por meio de leituras alternativas. (BONNICI, 2009).  

        Jean Rhys, em sua reescrita, seleciona a personagem Bertha Mason, a esposa louca 

de Mr. Rochester que morre queimada para abrir caminho para o casamento de Jane 

Eyre. A autora focaliza a loucura de Bertha como resultado da opressão e da 

objetificação da mulher caribenha obrigada a se casar com um inglês obcecado por suas 

terras. Quando levada à Inglaterra é trancafiada na mansão de seu marido que passa a 

usufruir de seus bens. O romance de Brontë silencia os assuntos coloniais, já o romance 

de Rhys  trabalha com as temáticas do racismo, gênero, escravidão, entre outras. 

       O mesmo processo ocorreu com o romance Foe de J. M. Coetzee, uma resposta ao 

romance de Defoe. Em Foe, Susan Barton é a narradora da história da ilha habitada pelo 

escravo mudo Friday e pelo apático Cruso. Susan precisa transmitir sua história ao 

escritor Daniel Defoe, evitando a manipulação da narrativa pelo autor e fazer com que 

Friday, mudo por causa da língua cortada, conte a história da sua escravidão e opressão. 

       Conforme mencionado anteriormente, os efeitos da reescrita têm sido uma escrita 

subversiva na qual os personagens silenciados nos textos canônicos recuperam sua voz 
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e a carnavalização da situação original é engendrada. Pode-se argumentar que a 

estrutura do conto de fada não é a mais apropriada para o tratamento de temas sob a 

ótica feminista porque o conto de fada perpetua o patriarcalismo, apresentando a 

submissão feminina como um desejo romântico e não como um destino inevitável. 

(ROWE, 1978-9). No entanto, a mágica metamorfose nos contos de fadas dá a Carter a 

oportunidade de libertar sua protagonista do papel tradicional da mulher. 

 

4. The Snow Child – a reescrita de Carter 

 

 Angela Carter retoma o conto Branca de Neve como estratégia pedagógica a fim 

de constituir uma inversão irônica de um discurso dominante, re-elaborado com o 

propósito de inverter um comportamento imposto às mulheres como padrão de 

feminilidade. É com essa lembrança sedimentada que a autora dialoga e são as 

ideologias contidas na memória do leitor que ela põe em questão, para suscitar no leitor 

uma resposta. 

 Sabe-se que os contos de Grimm tinham a pretensão de enquadrar jovens dentro 

de um modelo moral rígido, no qual a mulher, estereotipada, ocupava uma posição de 

subserviência. Carter tenta desfazer o modelo de feminilidade construído na história de 

Grimm, colocando em xeque a ideologia moralizante da época e questionando as 

posições femininas consagradas por essas narrativas. 

 A história de Carter conta sobre duas mulheres, a condessa e a garota de neve. A 

condessa é a esposa do conde que almeja uma mulher diferente para si, talvez porque 

esteja insatisfeito com a sua esposa. A garota é a idealização da mulher, por isso a 

condessa a odeia e tenta se livrar dela de várias maneiras, mas o conde protege a 

imagem da jovem. Quando a condessa pede à garota para pegar a rosa, ela morre ao 

espetar o dedo no espinho. O conde estupra o corpo morto e ele começa a derreter. 

Então ele retorna para sua esposa e entrega-lhe a rosa, porém a condessa a deixa cair, 

alegando que ela morde.   

 Diferentemente dos Irmãos Grimm, a versão de Branca de Neve, produzida por 

Angela Carter The Snow Child, nos apresenta uma jovem criada pela fantasia libidinosa 

de um homem e não do desejo feminino de ser mãe. Um conde cavalga por um campo 

de neve em companhia de sua esposa e expressa o desejo de ter uma garota branca como 
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a neve, vermelha como o sangue e negra como as penas do corvo. “Eu queria ter uma 

garota branca como a neve (...) Eu queria ter uma garota vermelha como o sangue (...)  

Eu queria ter uma garota negra como as penas do pássaro. ” 
2
 (CARTER, 2002, p. 256). 

Após as enumerações dos três desejos pelo conde, ela, imediatamente, aparece “Assim 

que ele completou sua descrição, ela aparece ao lado da estrada, pele branca, boca 

vermelha, cabelo negro e completamente nua; era filha de seu desejo, e a condessa 

odiou-a”. 
3
 (CARTER, 2002, p. 256). 

O falocentrismo do conde cria uma fêmea de acordo com seus desejos. Porém, o 

desejo da condessa é aniquilar o produto de desejo do macho. “O conde ergueu-a e 

sentou-a em sua frente no selim, mas a condessa tinha um único pensamento: como eu 

vou me livrar dela” 
4
 (CARTER, 2002, p. 256). 

Para tanto, a condessa usa a linguagem para se rebelar contra aquilo que o conde 

almeja, mas limitada em sua rebeldia, restringe-se apenas a solicitar que a garota realize 

algumas ações, no intuito de enviá-la para longe. Porém, o poder da sociedade machista, 

representado pelo conde, a impede de obter o sucesso almejado nas duas primeiras 

tentativas. Com efeito, a recusa da condessa à sujeição e, a consequente decisão de luta 

via revide discursivo contra a garota são próprias da mulher que busca se libertar das 

amarras do poder patriarcal que oprime e objetifica a categoria. 

Recusando-se a admitir a presença da jovem idealizada pelo conde, a condessa 

inventa artimanhas para eliminar sua rival, praticando a cortesia dissimulada. A 

primeira atitude da condessa é “A condessa derrubou as luvas dela na neve e pediu à 

garota que descesse para pegá-las; assim ela sairia a galope e a deixaria lá” 
5
 (CARTER, 

2002, p. 256), porém o conde interfere anunciando que compraria novas luvas para ela. 

Mesmo assim, a condessa tenta novamente: “Depois a condessa jogou o broche de 

                                                           
2 I wish I had a girl as white as snow (…) I wish I had a girl as red as blood (…) I wish I had a 

girl as black as that bird‟s feather”.  

3
 As soon as he had completed her description, there she stood, beside the road, white skin, red 

mouth, black hair and stark naked; she was the child of his desire and the Countess hated her.  

4
 The Count lifted her up and sat her in front of him on his saddle but the Countess had only one 

thought: how shall I be rid of her? 

5
 The Countess dropped her glove in the snow and told the girl to get down to look for it; she 

meant to gallop off and leave her there… 
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diamante em um lago congelado: mergulhe e busque-o para mim, ela disse; ela pensou 

que a garota poderia se afogar”
 6

 (CARTER, 2002, p. 256).  Novamente, o conde 

intervém e não permite que a garota nade para recolher o broche da condessa. A terceira 

atitude da condessa é pedir uma rosa: “Eles vieram para um arbusto de rosas, todas em 

flor. Pegue uma para mim, disse a condessa para a garota”
 7

 (CARTER, 2002, p. 257). 

Finalmente uma de suas artimanhas produz o resultado desejado, ao apanhar a rosa para 

a condessa, a garota morre. A feminilidade, nesse contexto, se constrói a partir da morte 

da garota, morte esta que simboliza o desaparecimento da mulher passiva e submissa do 

conto de fada tradicional. Diante desse acontecimento, realça-se a voz da condessa que 

luta pelo processo de subjetificação. Nota-se uma clara tentativa de desconstruir a 

idealização do homem, o estereótipo de sexo frágil. Nesse sentido, o discurso ficcional 

do conto The Snow Child deve ser vislumbrado como um discurso de valorização da 

mulher. 

Em seguida a garota é estuprada pelo conde sob o olhar fixo da condessa: 

“Chorando, o conde desceu do cavalo, desabotoou o cinto e estuprou a garota morta. A 

condessa assistia a tudo do lombo de sua égua; o ato foi logo concluído” 
8
 (CARTER, 

2002, p. 257).  O estupro da garota é uma demonstração de poder do patriarca, o conde, 

que a submete à sua vontade. 

Após o ato sexual, o corpo da menina começa a derreter, deixando apenas uma 

pena de pássaro, uma mancha de sangue e a rosa. “Depois a garota começou a derreter. 

Nada havia ficado da garota, apenas uma pena de pássaro, um rastro de sangue, como os 

traços de uma raposa morta na neve; e a rosa que ela tinha colhido do arbusto
 9

 

(CARTER, 2002, p. 257). Com a destruição da garota, a condessa, recusa-se a condição 

                                                           
6
Then the Countess threw her diamond brooch through the ice of a frozen pond: 'Dive in and 

fetch it for me,' she said; she thought the girl would drown. 

7
 They came to a bush of roses, all in flower. 'Pick me one,' said the Countess to the girl.  

8
 Weeping, the Count got off his horse, unfastened his breeches and thrust his virile member 

into the dead girl. The Countess reined in her stamping mare and watched him narrowly; he was 

soon finished.  

9
 Then the girl began to melt. Soon there was nothing left of her but a feather a bird night have 

dropped; a bloodstain, like the trace of a fox's kill on the snow; and the rose she had pulled off 

the bush. 
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de passividade. O conde recolhe a rosa e a entrega a mulher. Como a rosa simboliza a 

beleza, o amor, a pureza e a jovialidade, a condessa, muito astuta, deixa a rosa cair 

afirmando que “Ela morde!'”
 10

 (CARTER, 2002, p. 257). Com efeito, a imagem dessa 

flor é emblemática no conto de fadas porque representa a velha ordem dos valores que 

sustentam o patriarcalismo.  

Quando a condessa se rebela contra este poder, recusa-se a ocupar a posição de 

outrora dos contos de fadas tradicionais. Sua imagem como mulher, sua representação 

como sujeito, está subordinada aos padrões impostos pelo conde e pela sociedade de 

que deveria ser submissa, dócil, passiva. No momento em que a garota é violentada e 

desaparece, a condessa consegue reaver e conquistar seu valor como esposa, vencendo a 

batalha. Os elementos reais permanecem, enquanto a garota, construída pela imaginação 

do conde como uma mulher ideal, completa no aspecto físico e sexual, se desfaz.  

A figura do príncipe encantado presente na maior parte dos contos de fadas, 

também parece ser desconstruída. Na narrativa em questão não há visão romântica de 

herói idealizado, rico, que resgata a heroína da tirania da madrasta para com ela se casar 

e viver feliz para sempre. Pelo contrário, o tirano é o conde que estupra a garota depois 

de morta sob o olhar de sua esposa. Além disso, o final não conclusivo da narrativa, 

quando a rosa cai, aponta para um novo tipo de relacionamento entre o conde e a 

condessa, não em termos de opressão e subserviência, mas em termos de igualdade. 

Assim, se o conto de fada tradicional perpetua a visão patriarcal, transformando 

as mulheres em ícones de feminilidade por meio de construções idealizadas, a versão de 

Carter subverte a posição da mulher, rebate o estereótipo da mulher passiva à espera do 

príncipe encantado e, reafirma a conquista da posição social da mulher na sociedade 

contemporânea.  

 Cabe ressaltar que a garota de neve existe apenas para satisfazer o gozo do 

conde, o que a torna objeto de inveja da condessa. Com a morte da garota e o 

desaparecimento de seu corpo quando tocado pelo homem, percebe-se que o produto de 

desejo do homem não se sustenta, o que comprova que a existência da mulher não pode 

depender do patriarcado e seus desejos. O desaparecimento da jovem no final da 

                                                           
10

 It bites.  
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narrativa aponta não para a morte da mulher, mas para a destruição das representações 

masculinas dos objetos de desejo.  

No conto de fada Branca de Neve, a madrasta não consegue eliminar a rival. Já 

no conto de Carter, a condessa consegue eliminar a rival logo após a iniciação dela no 

universo adulto. Percebemos assim uma ironia implícita na última frase do texto: “It 

bites” (CARTER, 2002, p. 257). O último discurso da condessa dá a dimensão de uma 

mudança de postura da mulher, abrogando a ordenação patriarcal, mostrando a 

subjetificação e recuperação de voz. Já a vítima passiva não encontra nem anões nem 

príncipe para salvá-la, contudo ela morde, ou seja, é uma fêmea que tem desejos. Como 

vimos, a salvação não está na figura do príncipe encantado ou no casamento mas na 

subversão dos valores presentes na sociedade patriarcal. 

 Embora a objetificação da mulher seja reprimida pelo símbolo da garota de neve 

derretendo-se, a condessa retoma sua posição como sujeito autônomo: “Agora a 

condessa recuperou todas as suas roupas. Com sua mão comprida ela acariciou as peles” 

11
 (CARTER, 2002, p. 257). O que temos aqui é uma proposta contra o silenciamento da 

mulher, que para assumir seu papel, tenta atrapalhar o inimigo. Percebendo os efeitos da 

perpetuação das práticas coloniais, a condessa reage. Sua nudez é emblemática nesse 

contexto porque despir-se significa destituir-se do papel que ocupava: esposa passiva e 

submissa. O simbolismo que subjaz quando a garota se veste com as roupas e acessórios 

da condessa é emblemático na temática representada. O revide discursivo é o 

instrumento utilizado para resgatar as roupas, e edificar-se como sujeito. Tal fato 

comprova que o estratagema do conde para eliminar a astúcia do sujeito é frustrado.  

A rosa que mata a garota de neve também causa a aniquilação da subjetividade 

da mulher. Quando a condessa toca a rosa e não morre, temos uma visão emblemática 

da mulher real, forte e decidida assumindo seu papel na sociedade. 

A garota de neve objetificada constitui o desejo do conde. O fato de ela derreter 

após o ato sexual simboliza que as mulheres passivas e mudas dos contos de fadas 

hegemônicos não existem mais. A releitura do conto de Carter recorda a existência da 

mulher no patriarcalismo e realça seu objetivo na construção de uma sociedade feminina 

ou de uma sociedade igualitária. A subjetificação da condessa acontece porque ela se 

                                                           
11 Now the Countess had all her clothes on again. With her long hand, she stroked her furs. 
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posiciona em relação à idealização do conde. Na narrativa em questão a derradeira voz é 

da condessa, é como se ela roubasse a voz do conde, aquele que por muito tempo teve a 

última palavra. Bonnici (2009) comenta que “A reescrita pós-colonial apropria-se da 

noção mais ampla do termo „sujeito marginalizado‟ e tenta dar-lhe equilíbrio e voz”.   

 

5. Considerações Finais 

 

Diante do exposto, constatamos que o conto analisado apresenta uma versão 

crítica da narrativa Branca de Neve. Enquanto no texto tradicional a heroína é passiva e 

muda como são todas as heroínas dos contos de fadas hegemônicos, a versão de Carter 

nos permite contestar a autoridade da história e entrever outras possibilidades de 

relações de gênero. O potencial erótico e agressivo atribuído por Carter à heroína 

Branca de Neve ilustra a subversão de seu texto a partir da sexualidade feminina que ele 

apresenta. Trata-se de um texto que não altera fundamentalmente a lógica patriarcal, 

mas de acordo com Merja Makinen: 

 

A obra de Carter trata consistentemente de representações da 

exploração física de mulheres nas culturas falocêntricas, de mulheres 

alienadas de si mesmas a partir do olhar masculino, e por outro lado, 

de mulheres que lançam mão de sua sexualidade e reagem, de 

mulheres perturbadas e até mesmo empoderadas por sua própria 

violência (MAKINEN, 1992, p. 3). 

 

A personagem de Carter permite antever um questionamento que pode nos 

fornecer uma base de resistência à opressão. A recusa feminina de se submeter aos 

ditames do patriarcalismo está explícita nesse conto. A reescrita de Angela Carter 

desloca a leitura para outro local, outro período, para fora das práticas dominantes de 

representação, ou seja, das narrativas do desejo masculino. Quando permite que a 

mulher de seu conto, representada pela condessa seja perversa com a garota de neve, 

Carter subverte os mitos de mulher passiva, domesticada e sob controle. Se no conto de 

fada Branca de Neve ocupava uma posição social de subalterna, visto que o 

patriarcalismo era responsável pelas regras, na versão de Carter a condessa recusa-se a 

participar do sistema que a oprimia, no qual o homem é o núcleo, o detentor do poder. 

Então ela luta para conquistar sua alteridade, destruindo a idealização de mulher 

representada pela garota de neve. 
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A crítica é apresentada por meio da condessa, que não aceita sua posição de 

mulher submissa numa sociedade patriarcal e, luta para libertar-se completamente do 

que a oprime e objetifica, resgatando sua identidade. No que se refere à escrita de 

Carter, ela dá ao leitor a ideia de um mundo centrado na mulher.  É em decorrência do 

seu texto inovador, de suas personagens femininas que notamos a força da autonomia 

feminina. 

  A autora aproveita o cunho moralizante da história de Grimm como recurso 

pedagógico e inverte essa pedagogia num discurso que nos leva à reflexão acerca das 

relações entre homem e mulher. O projeto de Grimm é, portanto, parodiado, solapado e 

substituído por uma ideologia que, em última instância, questiona as ideias de 

masculino e feminino. Carter questiona os relacionamentos baseados em oposições 

binárias como ativo/passivo, rico/pobre, bom/mau, homem/mulher e propõe papéis que 

se caracterizam pela flexibilidade de posições.  

Ademais, a coexistência satisfatória do homem e da mulher se configura na 

imagem descrita no final do conto, quando o conde oferece a rosa à condessa e ela 

aceita, mas a deixa cair com a desculpa de que ela morde, mostrando sua resistência à 

objetificação. A condessa, heroína do conto de Carter, tem voz e usa o poder da palavra 

para se salvar da passividade. O estereótipo masculino também é questionado a partir da 

atitude do conde em criar uma garota conforme seus desejos. 

Diante dos fatos mencionados, podemos abstrair que a reescrita de Carter 

apresenta o mundo contemporâneo, sem anões, nem príncipe encantado que auxiliem a 

heroína. Ela precisa aprender a viver e conviver com o outro, negociando posições. 

Trata-se de um aceno para a possibilidade de mudança nas relações entre homem e 

mulher.  
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A gênese do problema moral segundo F. W. Nietzsche 

 

Roberto S. Kahlmeyer-Mertens
1
 

 

Resumo: O artigo propõe uma explicação didática das duas primeiras dissertações de  A 

genealogia da moral de F. W. Nietzsche. Para tanto, pretendemos abordar conceitos como: 

moral, ascetismo, vontade, vingança e transvaloração. Embora concentrado nas referidas 

dissertações, o texto ainda traz uma breve nota sobre a psicologia da consciência moral, 

temática contida na segunda parte do livro. 

Palavras-chave: Nietzsche, Genealogia da moral, vontade, transvaloração 

 

Abstract: This article proposes a didactic explanation of the first two essays of the Genealogy 

of Moral by F. W. Nietzsche. For that propose, we intend to discuss concepts such as 

morality, asceticism, desire, revenge and revaluation. Concentrated in these essays, the text 

also includes a brief note on the psychology of moral consciousness, a topic contained in the 

second part of the book. 

Keywords: Nietzsche, Genealogy of Moral, will, revaluation 

 

 

1 De uma genealogia da moral 

 

O texto é uma interpretação da Genealogia da moral de Nietzsche. Tem como 

preocupação primeira o esclarecimento do processo que o autor apresenta em seu livro. Para 

tanto, dá ênfase a dois momentos da obra, a saber: a Primeira e Terceira Dissertações. Esse 

exercício vem abordar os conceitos centrais desta obra, bem como de todo o projeto de 

transvaloração descrito pelo autor. Assim, conceitos como vingança, espírito de vingança, má 

consciência, ascetismo estarão presentes e explicados. Tentaremos também apontar de, 

maneira breve, como as temáticas de valoração e transvaloração se articulam com os 

conceitos de vontade de poder e eterno retorno. 

                                                 
1
 Doutor em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ, Professor da Universidade Cândido 

Mendes/UCAM e do LaSalle Institutos Superiores de Ensino – UNILASALLE. Autor de Heidegger & a 

Educação (Autêntica, 2008). 
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Todos os escritos posteriores ao livro Assim falou Zaratustra (1885), de Nietzsche, são 

integrantes de um projeto marcado pela idéia da “transvaloração de todos os valores”. Isso 

deixa transparecer (para o autor, após longa investigação) que o problema da filosofia é um 

problema de valor. Nesse processo, a Genealogia da moral (1887) vem, a princípio, como 

uma clarificação e complemento de outro texto de Nietzsche, intitulado Além do bem e do mal 

(1886). Esta genealogia é um livro que aborda temas de grande envergadura, como a dor, 

decadência, vontade, verdade, vida, vingança etc. Nesse exercício, o texto ganha autonomia e 

não mais se limita a ser uma obra de esclarecimento, passando a dedicar-se ao diagnóstico e 

análise pormenorizada de certas disposições do espírito humano, tais quais veremos no 

decorrer do presente texto. 

Adentremos ao tema através da questão: o que pretende uma Genealogia da Moral? 

Esta pergunta parece poder ter resposta pela explicação dos termos que a compõem. Por este 

recurso elementar, poderíamos obter, por síntese, sua resposta. Em sentido literal estrito, o 

termo genealogia nos remete ao estudo da gênese das coisas, isto é, de um modo de saber que 

investiga origens. Daí, podermos fazer a genealogia de uma família, de um grupo étnico etc. 

No presente caso, Nietzsche propõe uma genealogia da moral. Assim, com base na definição 

de genealogia que apresentamos, devemos entender uma investigação sobre as origens disso 

que a tradição filosófica chama de moral, trazendo à luz tudo aquilo quanto a promova.  

Por moral, entendemos o que, tradicionalmente, a filosofia compreende como princípios 

dos costumes e deveres do homem. Isso posto, temos na pergunta apresentada no início deste 

parágrafo, a iniciativa de esboçar alguns traços para uma primeira delimitação do método 

genealógico que o autor utiliza neste escrito, que utiliza por ferramentas a filologia e a história 

para auxiliar certo senso seletivo em questões psicológicas, âmbito do qual trafegam os juízos 

de valor de “bem e mal” (1998). Como já dissemos, uma genealogia da moral vai à sua 

gênese, no “local” onde os valores são cunhados. Com essa investigação, passa a ser possível 

um olhar crítico sobre esses valores. Conforme podemos conferir nas palavras de Nietzsche 

(1998): “Necessitamos de uma crítica dos valores morais, o próprio valor desses valores 

deverá ser colocado em questão para isso é necessário um conhecimento das condições 

circunstanciais nas quais nasceram, sob as quais se desenvolveram e se modificam.” Daqui 

Nietzsche parte para sua Genealogia da moral, pautando-se, inicialmente, no estudo dos 

conceitos que norteiam a tradição moral. São eles os pré-conceitos de “bem e mal”, “bom e 

ruim”. 
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2 Elementos para a caracterização do ascetismo 

 

A Genealogia da moral divide-se em três partes. A Primeira Dissertação consiste na 

psicologia do cristianismo. Após uma breve introdução (§§ 1-6), Nietzsche inicia a 

caracterização dos elementos que compõem esse título por um exercício de interpretação 

histórica das transformações desses conceitos e da análise etimológica dos termos que dão 

corpo a estes. Como conclusão desse exercício, tem-se que o conceito de “bom” (mesmo nas 

manifestações mais antigas da Humanidade, em suas civilizações mais primitivas) sempre 

esteve associado ao nobre, ao aristocrático, espiritualmente bem nascido, privilegiado e ao 

puro. De maneira inversamente proporcional, o “ruim” vem dizer respeito ao plebeu, baixio, 

comum e impuro. Essa distinção, que era apenas estamental, adquiriu, com o tempo, à custa 

do confronto entre a casta dos nobres com a dos sacerdotes, o caráter irrestrito de valoração 

através do serviço dessa classe sacerdotal. Os sacerdotes, segundo Nietzsche, interiorizam 

esses conceitos na forma ideal de valor, tornando-os intensos ao espírito. Esse processo 

merece ser ressaltado pela análise da seguinte citação: 

 

Com os sacerdotes tudo se torna mais perigoso, não apenas meios de cura e 

artes médicas, mas também a altivez, vingança, perspicácia, doença, mas 

com alguma eqüidade se acrescentaria que somente no âmbito desta forma 

essencialmente perigosa de existência humana, a sacerdotal, é que o homem 

se tornou um animal interessante, apenas então a alma do homem ganhou 

profundidade num sentido superior, e se tornou má (…) (NIETZSCHE, 

1998, pp. 24-25).  

 

Mas por que, para Nietzsche, a atitude do sacerdote torna tudo “mais perigoso”? Porque, 

até então, a contrariedade entre bom e ruim não tinha conotação valorativa. Isto é, não havia a 

idéia de valor formalmente instituída enquanto o “bom” e o “ruim”. Quando esses, que eram 

apenas conceitos aplicados, ganham “status” de valor, toda a vida passa a ser intentada desde 

a perspectiva dicotômica de uma moral que julga desde o bom e o ruim. Isso institui o risco. 

O risco de estar entre dois extremos. Esses extremos se desdobram em diversos modos de 

manifestação, como o próprio a que Nietzsche alude na citação como “altivez, vingança, 

perspicácia, dissolução etc…” Por isso, podemos dizer que tudo ficou perigoso. Alguém que 

torna a vida tão perigosa, tão arriscada, é, para Nietzsche, a “forma mais perigosa da 
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existência humana” pois é alguém que, enquanto valorador, transforma conceitos em valor, 

incutindo tal risco. Essa figura chama-se sacerdote. 

Por que o sacerdote (tal como foi definido acima) torna o homem, por essa valoração, 

um “animal interessante”? Tornou-se assim por ter ganhado profundidade e isto significa que 

seu espírito não é mais superficial; não é mais imediato. Dizendo de modo claro: o homem 

torna-se um animal interessante quando passa a ter algo “sublançado”, quando possui algo 

recôndito e digno de uma procura interessada. Este fenômeno ocorre dado a uma espécie de 

inconformação quanto a sua imediatidade e a necessidade de algo que venha dar fundamento 

a essa valoração.
2
 Deste modo, compreendemos que, quando Nietzsche afirma que a alma 

humana torna-se “má”, isso não é um atestado do caráter do homem, mas a constatação de 

que agora este trafega num registro de bem e mau, de bom e de ruim. 

No § 7 da Primeira Dissertação, Nietzsche aponta a facilidade com que o sacerdote 

transforma, pela valoração, o “cavalheiresco-aristocrático” em seu extremo oposto. Essa 

valoração parece ser promovida por certas disposições que ficam nítidas na seguinte citação: 

 

Os sacerdotes são, como sabemos, os mais temíveis inimigos __Por quê? 

Porque são os mais impotentes. Na sua impotência o ódio toma proporções 

monstruosas e sinistras, torna-se a coisa mais espiritual e venenosa. Na 

história universal os grandes odiadores sempre foram os sacerdotes, 

também os mais ricos de espírito __comparando ao espírito de vingança 

sacerdotal, todo espírito empalidece. A história humana seria uma tolice, 

sem o espírito que os impotentes lhe trouxeram (…) é remotamente 

comparável ao que os judeus contra eles fizeram; os judeus, aquele povo de 

sacerdotes que soube desforrar-se de seus inimigos e conquistadores apenas 

através de uma radical transvaloração dos valores deles, ou seja, por um ato 

da mais específica vingança (NIETZSCHE, 1998, pp. 25-26). 

 

Na presente citação, Nietzsche expressa duas figuras centrais do seu pensamento. São 

eles: o “espírito de vingança” e a “transvaloração”. Essas ganham explicitação ao longo do 

texto. Daí, neste movimento, vermos uma conotação negativa, desta vez como “temíveis 

inimigos”; entretanto, num aparente paradoxo, estes, segundo Nietzsche, são temíveis por 

serem impotentes. Surge a pergunta: como alguém que seria impotente poderia oferecer risco 

e tornar-se assim um “inimigo temível”? A resposta parece vir na seqüência do trecho citado 

daquele livro: “Na sua impotência, o ódio toma proporções monstruosas e sinistras, torna-se a 

coisa mais espiritual e venenosa” (NIETZSCHE, 1998). Nossa pergunta reincide, embora 

                                                 
2
 Deixemos esse passo em suspenso, pois este será esclarecido mais tarde, ainda nesse texto. 
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reformulada: como é que o impotente por intermédio do ódio pode, então, tornar-se um 

inimigo terrível? Tal resposta requisita uma remissão ao conceito de valor. O desdobramento 

dessa análise acrescentará noções que facilitarão o entendimento da questão bem como outras 

questões relevantes na filosofia de Nietzsche. Por esse recurso, poderemos demonstrar como o 

ódio da vingança pode transformar o impotente em inimigo e elevar a disposição da vingança 

à qualidade de espírito de vingança. Explicaremos, durante uma digressão sucinta, alguns 

conceitos fundamentais relacionados a esta problemática. 

 

3 Vontade e valor 

 

O valor em Nietzsche está em ligação direta com o binômio que marca o próprio modo 

do acontecimento arcaico-originário da existência: vontade de poder/eterno retorno. Com 

este, Nietzsche (1994) procura descrever o caráter de devir sempre atual, a sua constante re-

inserção no modo de ser da realidade.
3
 “Onde encontrei o vivente, aí encontrei vontade de 

poder”. Em uma primeira visão, o termo vontade nos parece uma referência a uma 

propriedade de nossa subjetividade. Assim, a vontade é vista por nós como algo que 

possuímos ou não. Destarte, a vontade estaria em ligação direta com a possibilidade de uma 

escolha, com o livre arbítrio. Entretanto, vontade em Nietzsche é o que configura a abertura 

de vida e sua configuração no instante, no tempo. Deste modo, constatamos que, mesmo o 

portador de um suposto livre arbítrio, faz-se em comunhão com o movimento essencial do 

tempo, isto é, na cadência do instante (ainda que certo afastamento passe a impressão de uma 

anterioridade frente à realização do instante e uma aparente possibilidade de intervenção 

arbitrária ou subjetiva).  

Assim, vida eternamente retorna como impulso para as realizações de suas 

possibilidades. Vida, segundo Nietzsche, é o movimento sempiterno de diferenciação da 

vontade, tendo este sempiterno o caráter do eterno retorno, que determina o instante em sua 

circularidade. Vontade de poder/eterno retorno diz respeito a toda e qualquer dimensão do 

acontecimento de realidade, narrando, enquanto existência, a assunção fundamental da vida 

                                                 
3
 Assim, a vontade de poder é, segundo E. Fink (1996), um conceito ontológico que designa o modo de ser de 

todo vivente, todo ser que existe enquanto vontade, ímpeto de tornar-se mais forte. Tal desenvolvimento se 

observa na natureza por meio de uma incorporação e subjulgação dos outros seres. Eis a luta pelo poder e 

sobrepoder, que consiste no crescimento, na formação, no amalgamamento em função do definhar, do degenerar, 

da pulverização do outro. A moral, assim como todas as outras manifestações da vontade de poder, também 

passam por esse processo de expansão. Assim, há a moral que floresce e outras que definham. 
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em sua cadência, instauração, vigência e propriedade. Considerando a dinâmica descrita, 

podemos constatar que existência e suas possibilidades configuram-se no instante. Entretanto, 

ali só é capaz de se concretizar uma possibilidade por vez (uma a cada instante). O que 

acarreta um combate entre possibilidades que se determinam junto ao modo de sua urgência e 

necessidade. Em linhas gerais, é isso que Nietzsche chama de valor e, ao contrário do que se 

poderia pensar, não é uma entidade utilizada para ajuizamento moral, mas o nome com que se 

designa todo tipo de manifestação engendrada por esse conflito. Quanto a sua apreensão, os 

valores podem apresentar-se sob duas disposições fundamentais: 

1.      disposição afirmativa, como aquela que se faz em sintonia com o lance e 

cadência do citado binômio, afirmando-o como modo estrutural da realidade 

em sua gênese;  

2.      disposição reativa, que não se conforma com este modo constitutivo, 

fazendo que irrompa uma perspectiva derivada, que se arroga no direito de 

requerer um modo de realização da existência diverso do que se dá nessa 

instauração.  

Tais modos são possibilidades de realização dessa vida.
4
  

Os valores, por estarem articulados com o próprio modo de dar-se da vida, isto é, com o 

movimento da vontade, são sempre passíveis de apreensão através de duas disposições 

fundamentais: as disposições afirmativa e reativa. Respectivamente, aquelas que indicam 

sintonia e des-sintonia com a compreensão de vida como valor. No primeiro caso, a 

disposição afirmativa surge na sintonia com uma perspectiva que se constrói a partir do 

aquiescimento do modo de ser sempiterno da gênese de realidade, celebrando a vida enquanto 

experiência de criação. A esse processo Nietzsche chama vontade criadora. No segundo caso, 

a disposição negativa irrompe em uma perspectiva que, ao se instaurar, nega a si mesma 

enquanto perspectiva e se arroga o direito de determinar (para além de toda e qualquer 

instância de realização) o modo de ser da totalidade dos entes. Esta é a compreensão da 

verdade, como uma instância que surge em função da separação radical frente ao mundo 

fenomênico, recebe o nome de vontade de verdade. 

                                                 
4
 Neste contexto, Keith Ansell-Pearson acrescenta quanto à investigação de Nietzsche: “Proclamar a questão do 

valor de nossos valores é, em parte, fazer a pergunta sobre se esses valores refletem um modo ascendente ou 

descendente da vida, isto é, que seja superabundante e rico em sua própria auto-afirmação, ou fraco e 

exaurido” (ANSELL-PEARSON, 1997). 
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Estas determinações vão se confundindo aos poucos, no movimento de concretização do 

processo de valoração, com as determinações da substancialidade subjetiva, com a natureza 

da razão especulativa. Daí, a vontade de verdade valer como uma vontade de auto-

asseguramento, sendo uma experiência derivada que nasce da compreensão de que a vida é 

radicalmente movimento de repetição do momento constitutivo de origem; um momento 

impossível de ser apropriado pelo pensamento lógico-representativo. Essa impossibilidade de 

apropriação e controle do momento primeiro, que atravessa o acontecimento vida, apesar de 

ser constantemente experimentada pelo homem no caminho histórico de sua realização, pode 

ser degradada por um artifício da imaginação (NIETZSCHE, 1998). 

Após estas considerações (que tiveram por objetivo introduzir conceitos centrais da 

filosofia de Nietzsche, como o binômio vontade de poder/eterno retorno e, principalmente, 

responder à pergunta: como é que o impotente através do ódio pode tornar-se inimigo tão 

terrível?), podemos asseverar que a valoração efetuada pelo sacerdote é mais que uma 

apropriação cultural de conceitos. Trata-se de uma interiorização espiritual, ou o que 

Nietzsche chama de “transvaloração”, que é promovida por um sentimento de 

inconformidade. Não só com aquilo que se manifesta fenomenalmente, mas com o modo 

como que fenômeno se dá. Esta inconformidade, impotente diante do movimento constitutivo 

da realidade, se apresenta como ódio, posto que a dinâmica de constituição da realidade não 

se submete à arrogância de uma disposição negativa da vontade. Deste modo, na 

impossibilidade de vingar-se nisso que não pode ser tangido, a vingança recai sobre aquilo 

que se encontra mais próximo dessa vontade.  

 

4 Ressentimento e ascetismo  

 

Na própria Genealogia da moral, ainda no § 7, dessa Primeira Dissertação, Nietzsche 

exemplifica essa vingança operada pelos sacerdotes que, através do judaísmo e do 

cristianismo, obtiveram sua desforra contra seus inimigos, invertendo as premissas vigentes. 

Assim, o bom passa a ser o pobre; o miserável, em contrapartida, o ruim, o mau, o impuro são 

aqueles materialmente ricos. Isso Nietzsche identifica como um “ato da mais espiritual 

vingança”. De imediato, uma conclusão parece esboçar-se após a apresentação dessa resposta: 

a atitude sacerdotal, que é caracterizada pelo ato da vingança, é manifestação de uma vontade 

de vontade, que é deduzida de uma perspectiva reativa a experiência de compreensão da 
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vontade de poder. Isso comprova que o espírito de vingança (que é o que promove o 

sacerdote) também é manifestação de vontade de poder. 

Vimos, nesse processo de transvaloração, o ódio contra “aquilo que é, e não pode ser de 

outra maneira”, como o que impulsiona a vingança contra o modo de ser da própria vida. Não 

raro, Nietzsche faz referência que, e este ódio sempre traz junto de si o que o predicado de 

“venenoso” e “contagioso”. Vemos uma explicação dessas características através da seguinte 

passagem: 

Os senhores foram abolidos; a moral do homem comum venceu. Ao mesmo 

tempo, essa vitória pode ser tomada como um envenenamento do sangue 

(…) A “redenção” do gênero humano (do julgo dos senhores) está bem 

encaminhada; tudo se judaíza, cristianiza, plebeíza visivelmente (que 

importam as palavras!). A marcha desse envenenamento através do corpo 

inteiro da Humanidade parece irresistível, sua cadência e seu passo podem 

inclusive ser mais lento doravante, mais refinados, cautelosos, inaudíveis __ 

há tempo bastante… (NIETZSCHE, 1998, p. 28). 

 

O que Nietzsche quereria grifar ao apontar este “envenenamento”? Seria apenas uma 

figura de retórica para grifar o modo com que a atitude vingativa do sacerdote mina o espírito 

humano através da transvaloração? Por que esse envenenamento, à medida que avança, torna-

se mais refinado, cauteloso, inaudível? Como se relaciona a transformação dos conceitos 

inicialmente apresentados: puro e impuro, bom e ruim? Respondendo às perguntas: Nietzsche, 

quando se refere a envenenamento, está falando da vontade de vontade, que busca assegurar-

se daquilo que é tangível, tornando “pensável todo ente”, submetendo toda a realidade a 

procedimentos de um pensamento esquemático que pretende jogar luz sobre tudo aquilo que é 

indômito, inusitado, inesperado através de determinações cunhadas pelo ódio, pela vingança. 

Estes procedimentos sistemáticos do pensamento cunham determinações que redundam no 

movimento de concretização do processo metafísico. Daí, Nietzsche apontar o 

aperfeiçoamento, um refinamento deste “modo de envenenar”. Trata-se de um processo da 

história da humanidade que se confunde com uma experiência da metafísica em seu processo 

histórico. Esse é o ponto de interseção entre isso que chamamos de “envenenamento” e da 

relação inicialmente abordada sobre conceitos de bom e ruim. Nietzsche (1998) retoma a 

questão do bom e do ruim ao comparar o modo sistemático da atuação da metafísica e aquilo 

que ele chama de “rebelião escrava da moral”, caracterizada pela atuação do próprio 

ressentimento através de vingança ao criar valores (como vimos acima). 
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(…) o ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos 

atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtêm reparação. Enquanto 

toda moral nobre nasce de um triunfante Sim a si mesma, já de início a 

moral escrava diz Não é seu ato criador. Esta inversão do olhar que 

estabelece valores __este necessário dirigir-se para fora, em vez de voltar-se 

para si __ é algo próprio do ressentimento: a moral escrava sempre requer, 

para nascer, um mundo oposto ao exterior, para agir em absoluto __ sua 

ação é no fundo reação”. (Assim, Nietzsche acrescenta mais à frente) o 

homem do ressentimento não é franco nem ingênuo, nem honesto e reto 

consigo. Sua alma olha de través ele ama os refúgios, os subterfúgios, os 

caminhos ocultos, tudo escondido lhe agrada como seu mundo, sua 

segurança, seu bálsamo; ele entende do silêncio, do não esquecimento, da 

espera, do momentâneo apequenamento e humilhação própria 

(NIETZSCHE, 1998, pp. 28-29). 

 

Na citação, vemos Nietzsche apresentar o conceito de ressentimento, que é a atitude 

daquele que se inconforma com o modo de ser da realidade, é a postura do sacerdote. É o ódio 

que marca a reatividade expressa na forma de vingança contra algo que não se pode alterar, 

algo já ocorrido de forma intangível. O ressentimento é reação contra a ação da vida, é seu 

movimento de ser. Vingança é a atitude daquele que não age tragicamente, isto é, não 

aquiesce vida em seu modo constitutivo de ser enquanto vontade de poder/eterno retorno. Por 

isso, o ressentimento nega ao invés de dizer Sim. Nietzsche aponta a negação como o ato 

criador do ressentido, pois, ao negar a realidade, este se remete, se desvia a uma perspectiva 

interior (daí falarem interiorização de valores da alma do homem), na qual cria ou transmuta a 

realidade em novos valores, em ideais. Assim, o ressentimento acha ter agido, ter feito por 

onde..., ter feito o que pôde… Isso conforta e diminui o sentimento de impotência ante aquilo 

que se afirma inalterável. Com isso, justificamos a afirmação de Nietzsche de que 

ressentimento é reação. Embora tenhamos dito que ressentimento cria valores, este não é 

promovido pelo que Nietzsche chama de vontade criadora, pois (como já vimos) é ela uma 

disposição afirmativa. Destarte, a compreensão de vida como valor se constrói a partir da 

assunção do caráter sempiterno da gênese da realidade, a partir da vida enquanto experiência 

de criação. Na segunda parte da passagem citada, o autor nos aponta um comportamento 

sinuoso, cheio de desconfiança, de subterfúgios, por parte do ressentido, exposto por 

Nietzsche de modo caricato. Uma caricatura que marca a insatisfação que a metafísica tem 

para com o modo de ser do fenômeno. Isso marca uma vontade, a vontade de verdade, tal 

como vimos nas primeiras páginas deste escrito. 

Após algumas considerações sobre fenômenos do comportamento europeu de sua época, 

como ao aquiescimento da possibilidade da barbárie, presente no conceito de “besta loura”, 



Revista  Litteris –  ISSN 19837429   

Março 2011. N. 7 

 

 

 
Revista Litteris – www.revistaliteris.com.br 

Março 2011 

 

que, em certa medida, era a compreensão de valor vigente ao nobre, como o destemido, o 

voluptuoso. Partimos para o § 14, no qual Nietzsche descreve a mecânica de transvaloração e 

construção de idéias. 

Desde quando apresentamos o conceito de “vingança” e o de “espírito de vingança”, 

vimos descrevendo um processo que se resume em impossibilidade-ressentimento-vingança-

transvaloração. Talvez a citação acima seja a passagem da Genealogia da moral na qual fica 

mais claro o processo descrito. Com esta citação, Nietzsche revela no que consiste a 

transvaloração. Segundo esse autor, é uma mentira que muda a fraqueza em mérito. Assim, 

tudo acontece como empecilho, impossibilidade, deficiência, é re-apropriado positivamente. 

O sacerdote é este que altera certas perspectivas, revalorando os valores vigentes. Segundo 

Nietzsche (1998), essa experiência é o que transforma o miserável, o doente em pecador, 

deste modo podendo ser salvo; passando, doravante, a “ter jeito”. Isto desagrava o caráter 

trágico que a realidade possui, causando a impressão de que a impossibilidade ante o modo de 

ser da realidade pode ser vencida. Entretanto, isso não passa de uma impressão, pois a 

impossibilidade permanece e o que aconteceu não retrocede.  

Na verdade, a inconformidade ante aquilo que acontece é um não para esse acontecer, 

entretanto quando este não é afirmado o acontecimento já se consumou e, contra isso, nada 

mais pode ser feito. Para que: essa vontade não fosse impotente frente à dinâmica desse 

acontecer, seria preciso que essa dinâmica estacionasse no instante em que o acontecer se dá; 

isso conseguido, seria preciso que déssemos um passo atrás desse instante e, então, este 

poderia ser negado. Vemos que isso é inteiramente impossível, daí dizer que somos 

impotentes frente à dinâmica de ser no seu instante. O sacerdote parece saber desse processo, 

que sua transvaloração é uma adulteração, que seu dizer é um “enganar”, daí Nietzsche 

afirmar que eles “suam ao falar disso”. Nessa passagem, na qual o autor nos convida a descer 

à “oficina na qual se fabricam os ideais” (NIETZSCHE, 1998), fica claro que esses ideais 

são valores transvalorados por esse processo, assumidos como premissa orientadora de um 

modo de viver instituído, que Nietzsche reconhece como amesquinhamento do Homem, da 

Humanidade. 

 

5 De uma psicologia da consciência moral 
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Na Segunda Dissertação, se encerra uma psicologia da consciência moral. Contudo, esta 

parte não receberá tematização pormenorizada aqui. Quanto a ela, apresentaremos 

rapidamente conceitos que, embora apresentados no corpo desse texto, reincidem na Terceira 

Dissertação. Desta feita, as considerações que se seguem são extraídas de alguns parágrafos 

selecionados sob o critério de serem mais claros na exposição destes conceitos. A saber, §§ 4-

6, §§ 11-12, § 14.  

Também nessa Dissertação encontramos o conceito de má consciência, relacionado ao 

de “culpa”; é, pois, a consciência da culpa. Nietzsche sinaliza que o conceito de culpa tal 

como se compreende hoje tem sua origem na idéia material de dívida. Hoje, embora essa 

dívida tenha perdido seu caráter de material, a culpa continua a dizer respeito à dívida, ainda 

que essa seja apenas em uma dimensão psicológica. Assim, alguém que se sinta culpado, 

necessariamente está em dívida com algo; culpa faz referência à consciência da obrigação, da 

reparação de uma dívida, cobrada materialmente entre os antigos.
5
 Desse modo, o autor 

mostra que o credor tinha o direito de “descontar” quanto achava que valesse a sua dívida no 

devedor. Com esse processo, ainda que não se obtivesse a reparação material, pelo menos 

obtinha o que Nietzsche aponta como satisfação íntima, que ameniza o débito como uma 

descarga dessa impotência. Assim, o ultraje, a punição do devedor passa a ser instituído como 

o direito dos senhores (desses que imprimem a dívida) sobre os escravos (estes que arcam 

com a dívida).  

Culpa, nesse processo histórico, ganha o caráter psicológico de sofrimento. Vingança 

aparece aqui na forma dessa restituição, de ressarcimento da dívida, dessa falta que o 

indivíduo tem com seu credor. O credor se vinga do indivíduo, impingindo-lhe martírios. 

Assim, esse que responde pela culpa da dívida passa a ser encarado como “infrator”, um 

criminoso, isto é, aquele que não cumpriu sua parte em um “contrato” em um plano de relação 

de algum modo esclarecido. A vingança, neste modo, recebe o nome de justiça se instituindo 

enquanto legislação, o que aparentemente se mostra como uma evolução do sentimento e 

ressentimento e de reatividade (ANSELL-PEARSON, 1997). Por fim, Nietzsche (1998) 

afirma: “a doutrina da vingança atravessa como um fio vermelho da justiça todos meus 

trabalhos e esforços”. 

 

                                                 
5
 Esta relação fica mais evidente na língua alemã, utilizada pelo autor, na qual o termo “Schuld”, ainda hoje, 

possui essa dupla significação: culpa e dívida, compreendendo, também, os significados de delito e crime. 
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6  Do ascetismo e sua compreensão de vida como “caminho errado” 

 

A Terceira Dissertação dialoga com a Primeira que estudamos por tratar de um dos 

ideais, cunhados pela transvaloração descrita acima. Nietzsche afirma que os filósofos, e logo, 

a filosofia, compartilha do ressentimento típico do sacerdote, sendo assim, fruto de 

ressentimento. Entretanto, Nietzsche quer atingir algo mais específico, ele deseja saber neste 

momento: “Qual o significado dos ideais ascéticos?” Resposta que se encaminha a partir dos 

seguintes enunciados: “O pensamento em torno do qual aqui se peleja, é a valoração de nossa 

vida por parte dos sacerdotes ascéticos (…)”, asceticismo que encontra definição nas 

seguintes passagens: 

 

O asceta trata a vida como um caminho errado, que se deve enfim desandar 

até o ponto em que começa; ou como um erro que se refuta _ que se deve 

refutar com a ação: pois ele exige que se vá com ele, e impõe, onde pode a 

sua valoração da existência (…) Pois uma vida ascética é uma contradição: 

aqui domina um ressentimento ímpar, aquele de um insaciado instinto e 

vontade de poder que deseja assenhorar-se, não de algo da vida, mas da vida 

mesma, de suas condições maiores mais profundas e fundamentais; aqui se 

faz a tentativa de usar a força para estancar a fonte da força; aqui o olhar se 

volta, rancoroso e pérfido, contra o florescimento fisiológico mesmo, em 

especial contra sua expressão a beleza, a alegria; enquanto se experimenta a 

busca a satisfação no malogro, na desventura, no fenecimento, no feio, na 

perda voluntária, na negação de si, autoflagelação e auto-sacrifício 

(NIETZSCHE, 1998, pp. 107-108)  

 

Logo ao abrir a citação, Nietzsche afirma que “o asceta trata a vida como um caminho 

errado”. Ora, mas o que poderíamos entender com isso? Um caminho errado seria aquele que, 

num determinado momento, se toma equivocadamente. Daí a necessidade de retornar ao 

ponto em que se efetuou o erro para tomar a trilha certa. Entretanto, em se tratando da vida, 

vê-se que, desde sempre, se esteve nesse caminho e pressupô-lo errado é negá-lo totalmente, 

sem a possibilidade de retornar a um momento anterior; seria, pois, renegar toda a vida. A 

vida, para o asceta, tem a conotação de erro, algo como: aquilo que não devia ser assim… ; 

isso é o que chamamos de atitude inconformada, o que resultará numa reação. Essa reação é 

acarretada por aquele “ressentimento ímpar”, ao qual Nietzsche (1998) se refere por “aquele 

insaciado instinto e vontade de poder que deseja assenhorar-se não de algo da vida, mas da 

vida mesma…”. Assenhorar-se da vida significa fazer dela objeto de posse. É isso que 

pretende o sacerdote ascético. Entretanto, ele o faz executando um “instinto de cura e 
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proteção de uma vida que degenera”. Um desejo de correção da vida de fazer que essa se 

corrija frente essa noção de erro que o próprio sacerdote introduziu.  

 

O ideal ascético é um tal meio: ocorre, portanto, exatamente o contrário do 

que os adoradores deste ideal __ a vida luta nele e através dele com a morte, 

contra a morte, o ideal ascético é um artifício para preservação da vida (…) 

O sacerdote ascético é a encarnação do desejo de ser outro, de ser-estar em 

outro lugar, é o mais alto grau desse desejo, sua verdadeira febre e paixão: 

mas precisamente por isso ele se torna o instrumento que deve trabalhar 

para a criação de condições mais propícias para ser homem (…) Já me 

entendem: este sacerdote ascético, este aparente inimigo da vida, este 

negador ele exatamente está em grandes potências conservadoras e 

afirmadoras da vida (NIETZSCHE, 1998, p. 110). 

 

A primeira parte dessa citação permite que concluamos que mesmo o ideal ascético (que 

é um produto do espírito de vingança, e que se mostra como uma negação ressentida do modo 

de ser da vida) é manifestação da vontade de poder/eterno retorno, pois, no ideal ascético, 

ainda vige a luta entre vida e morte, entre vontades de poder; tensão entre crescimento, 

conservação e definhamento, corrupção. O ideal ascético preserva, sem saber, o caráter de luta 

característico da vida (embora em um plano muito velado).  

Em outro momento da citação, vemos o autor afirmar que o sacerdote encara o desejo de 

ser outro. O que seria esse desejo senão a inconformidade ressentida contra o modo 

constitutivo do ser da vida? O desejo de ser outro é o de não ser impotente, de concretizar a 

vontade subjetiva de dar à natureza a marca irrestrita do homem. É o desejo que o homem tem 

de não ser surpreendido por fatalidades, por tornar a natureza clara, chata, sem nenhum traço 

de mistério, de inesperado, de espontâneo. Isso é uma febre, uma paixão incontida e 

irrealizável confirmada a cada instante que a vida enquanto vontade de poder/eterno retorno 

se afirma. O modo de lida por parte do sacerdote ascético com o ressentimento fica claro com 

a seguinte citação: 

 

(…) o ressentimento é continuamente acumulado. Descarregar este 

explosivo, de modo que não se faça saltar pelos ares o rebanho e o pastor, é 

a sua peculiar habilidade, e suprema utilidade; querendo-se resumir numa 

breve fórmula o valor da existência sacerdotal, pode-se dizer simplesmente 

o sacerdote é aquele que muda a direção do ressentimento. Pois todo 

sofredor busca instintivamente uma causa para seu sofrimento; mais 

precisamente, um agente culpado suscetível de sofrimento_ em suma, algo 

vivo, no qual possa sob algum pretexto descarregar seus afetos, em ato ou in 

effigie pois, a descarga de afeto é para o sofredor a maior tentativa de alívio. 

Este pensamento pode ser traduzido da seguinte forma Eu sofro: disso 
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alguém deve ser culpado __Assim pensa toda ovelha doente. Mas o seu 

pastor, o sacerdote ascético, lhe diz: Isso mesmo, minha ovelha! Alguém 

deve ser culpado: mas você mesmo é esse alguém __ somente você é 

culpado de si… Isto é ousado bastante, falso bastante: mas com isso se 

realça uma coisa ao menos, com isto como disse, a direção do ressentimento 

é __ mudada (NIETZSCHE, 1998, p. 116). 

 

Quando falamos da vingança gerada por ressentimento (que denota descontentamento 

pela impossibilidade de alterar o modo com que a realidade se efetiva), talvez não tenha 

ficado claro que a vingança é imposta contra algo ou alguém que, ao contrário do modo de ser 

da realidade, pode ser afetado. Assim, vingança tem a tendência de ser a desforra, ou o 

desconto contra algo ou alguém, pois o ressentimento busca atingir aquele que é o 

“responsável”, o culpado por esta dor que ele sente (assim, torna a funcionar a mecânica 

apresentada nas breves considerações feitas sobre a Segunda Dissertação). A busca por 

culpados é movida pelo interesse de despejar todo sofrimento, frustração ou dor sobre 

qualquer um que seja suposto causador ou responsável dessa comoção. O sacerdote ascético 

é aquele que “muda a direção” desse ressentimento acumulado, que ameaça recair em um 

culpado. Assim, o sacerdote confirma o ressentimento, ratifica que existe a culpa, mas nega 

que pertença a outro, afirmando que, na verdade, é de quem verdadeiramente sofre por 

ressentir-se. Com isso, a “avalanche” é retida, de modo que o ressentimento passa a ser 

redirecionado, fazendo que o ressentido tenha que aprender a conviver com sua dor. Observa-

se, portanto, que ali, no bojo do próprio ressentimento, cria-se um modo de transvaloração 

(em ato de silenciosa vingança) com o qual o ressentido parece ter que se contentar. 

Nietzsche prossegue, descrevendo a atuação do sacerdote: 

 

Percebe-se agora o que, segundo minha concepção instinto-curandeiro da 

vida ao menos tentou através do sacerdote ascético, e que lhe serviu a 

tirania temporária de conceitos paradoxais e paralógicos como “culpa”, 

“pecado”, “pecaminosidade”, “corrupção”, “danação”: para tornar os 

doentes inofensivos até certo ponto, para fazer os incuráveis se destruírem 

por si mesmos, para com rigor orientar os levemente adoentados de volta a 

si mesmos, voltado para trás seu ressentimento (uma só coisa é necessária) e 

desta maneira aproveitar os instintos ruins dos sofredores para o fim de 

auto-disciplinamento, auto-vigilância, auto-superação (NIETZSCHE, 1998, 

pp. 117-118). 

 

Esta citação nos deixa claro que, em certa medida, o sacerdote é um conservador da 

vida. Isso quer dizer que, ainda que declaradamente negando a vida, ele afirma vontade de 

poder/eterno retorno, quando deixa o ressentimento entregue aos jogos de força dessa. 
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Explicaremos: entre todos os ressentidos que buscam livrar-se da dor da impotência de alterar 

o modo constitutivo da vida, existem aqueles que, ao saberem pelo sacerdote que eles são 

culpados pelo próprio sofrimento, se arruínam. Para estes, o ressentimento é grande demais 

para perdoar a culpa; daí a vingança recair sobre o próprio ressentido, aniquilando-o. Para 

outros, que Nietzsche chamará de “menos adoecidos”, é possível suportar essa culpa, acatar a 

culpa do seu sofrimento, assumir a responsabilidade de seu ressentimento. Para esses, o 

sacerdote propiciou um “voltar atrás do seu ressentimento”; com isso, ele não se “deleta” mas 

antes se torna consciente de seus defeitos e instintos ruins, transformando-os em 

autodisciplina, em uma tábua valorativa que impõe uma regra moral, uma moral de horda, de 

escravos.  

 

Tudo isso é ascético no mais alto grau; ao mesmo tempo, que não seja 

engano, é niilista em grau ainda mais elevado! Vemos um olhar triste, duro, 

porém decidido __ um olho que olha para longe, como faz um explorador 

polar desgarrado (para não olhar para dentro? Não olhar para trás?). Há 

apenas neve, a vida emudeceu, as últimas gralhas que se fazem ouvir dizer 

“Para que?”, “Em vão!”, “Nada” __ nada mais cresce ou medra 

(NIETZSCHE, 1998, p. 114). 

 

Nessa passagem, temos o laço que, durante todo o texto, procuramos mostrar quando 

falamos em ressentimento, culpa e vingança. A saber, o nexo entre asceticismo (ideal 

ascético) e niilismo.
6
 O asceticismo é niilismo,

7
 pois nivela a Humanidade a uma dimensão de 

impessoalidade, submetida a princípios morais cunhados por um ressentimento que não se 

levou às últimas conseqüências. Desta experiência furtou-se qualquer sinal de decisão, de 

necessidade, de tragicidade e de coerência para com o modo de ser da vida. Agora se vive 

determinado, vigiado, circunscrito em um código; o viver se reduziu a obediência servil, e 

fora disso, nada. Vive-se para cumprir um código, vive-se, obedecendo a esse código sem 

saber o porquê, ou para quê. Vive-se sem nenhum horizonte, sem nenhuma perspectiva, a não 

ser não sofrer; tudo é em vão. Nietzsche explica isso na seguinte passagem: 

 

                                                 
6
 Retomando a questão “Qual o significado dos ideais ascéticos?” ainda em um exercício de delimitação. 

7
 Usado de modo geral, o termo niilismo indica a recusa do reconhecimento de realidades ou valores de 

importância à vida; especificamente, vemos o termo aplicado no intuito de qualificar uma oposição radical a 

valores morais tradicionais e convicções metafísicas. Em nosso contexto, o niilismo aponta para a negação não 

de um valor ou traço particular da vida, mas da totalidade dos valores próprios a esta, em prol daqueles cunhados 

pelo ascetismo. 
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Se desconsiderarmos o ideal ascético, o homem, o animal homem, não teve 

até agora sentido algum. Sua existência sobre a terra não possuía finalidade; 

“para que o “homem?”__ era uma pergunta sem resposta; faltava a vontade 

de homem e terra; por trás do grande destino humano soava, como um 

refrão. Um ainda maior “em vão!” O ideal ascético significa precisamente 

isso: que algo faltava, que uma monstruosa lacuna circundava o homem 

(…) A falta de sentido, não o sofrer, era a maldição que até então se 

estendia sobre a Humanidade__ o ideal ascético lhe ofereceu um sentido? 

foi até agora o único sentido, qualquer sentido é melhor do que nenhum 

(…) Nele o sofrimento era interpretado; a monstruosa lacuna parecia 

preenchida; a porta se fechava para todo o niilismo suicida. (Daí Nietzsche 

afirmar na conclusão de sua obra) o homem preferirá ainda o querer o nada 

a nada querer… (NIETZSCHE, 1998, pp.148-149) 

 

Aqui o ideal ascético, surge, como sentido para a vida, um “porquê” para isso que 

enquanto vontade de poder/eterno retorno se mostrar ao ressentido como mistério. O ideal 

ascético traz finalidade para aquilo que não tem finalidade, cria respostas que vêm dar 

explicações através de uma tábua de valores, vêm explicar a vida dando segurança para quem 

vive desde essa perspectiva. O mistério, que é a vida, enquanto vontade de poder/eterno 

retorno, era interpretada pelo ressentido como o “Em vão”, agora tem um porquê, agora não 

há mais angústia, sofrimento, temor, náusea. O algo que faltava chegou suprimindo a lacuna 

do sentido do Homem e da Humanidade. O ideal ascético dá consolo, mesmo sendo niilismo. 

Assim, fica claro porque o homem prefere querer o nada, pois esse “nada” é algo em que ele 

pode agarrar-se, deste “para nada” o homem extrai consolo, defesas contra outro nada, o nada 

que a vida lhe impunha.  

Um resumo conclusivo deve seguir agora, com o intuito permitir a visualização das teses 

que compõem este escrito: vida é vontade de poder/eterno retorno. Isso dita o tempo em 

instantes que não retornam. O que acontece no instante é intangível, pois, quando se pensa em 

tangê-lo já estamos em outro. Assim, o homem é impotente diante do modo de ser da vida; 

não pode alterar isso. Essa impotência gera inconformidade, que é ressentimento; 

ressentimento, que é determinado por um modo de vontade de poder/eterno retorno, chamado 

vontade de vontade. O ressentimento se desdobra em ódio, em uma vontade de descontar essa 

impossibilidade causada pelo modo de ser da vida. Essa afetação integra o que Nietzsche 

chama de espírito de vingança. 

Conclui-se, afirmando que, na história da Humanidade, o espírito de vingança é 

determinante de diversas atitudes do homem. Nietzsche acha que o mais significativo é a 

revolução escrava acarretada pelo judaísmo e cristianismo sobre a casta dos nobres e 
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guerreiros. Nessa vingança voltada sobre os nobres, inverteram-se as premissas, os valores; 

antes o bom era o nobre; agora o bom é o comum. Isso é o que Nietzsche chama de 

transvaloração, um processo operado através de vingança, por sacerdotes. Estes são homens 

que são condutores da massa e, segundo nosso autor, adulteradores da vida. O comportamento 

desses sacerdotes é marcado pelo asceticismo. Daí ser chamado de ideal ascético o local para 

onde é convertida a impossibilidade, o ressentimento diante da vontade de poder/eterno 

retorno. Asceticismo é sublimação desse ressentimento em uma nova valoração, agora uma 

moral de escravos, não mais uma moral nobre. 

O sacerdote ascético é caracterizado como aquele que altera e conduz o rumo do 

ressentimento. Assim, o ressentido (que tem a tendência natural de atribuir sua impotência e 

conseqüente sofrimento a alguém que seria o “causador” e logo, o “culpado” por estes. 

Culpado esse que em que pode vingar o dano e dívida causada por este sofrimento) é 

manipulado pelo sacerdote a acreditar que ele é o único culpado do seu ressentimento. Com 

isso, o sacerdote conserva a vida e evita uma comoção entre indivíduos. O ressentimento e 

espírito vingança remanejados acabam se transformando em um código de auto-

conhecimento, auto-vigilância, auto-embate, auto-superação e auto-disciplina, o que uma vez 

institucionalizado resulta na Justiça. 
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Diálogos espejados: La historia (interpolada) de Marcela y Grisóstomo 

Marta Pérez Rodríguez
1
(USP) 

Resumen:  
El presente artículo tiene como propuesta fundamental realizar un ejercicio de 

reflexiones crítico-literarias en torno a algunas preguntas que se evidencian en la 

historia interpolada que introduce Cervantes en su Quijote de 1605, donde se narran los 

sucesos dramáticos de dos personajes pastores, Marcela y Grisóstomo. Se destaca el 

protagonismo del personaje femenino, equiparándose a cualquier personaje masculino, 

lo que le infiere una modernidad singular al texto y donde, además, Cervantes logra 

conjugar el encuentro del libre albedrío con lo místico y sin dejar de tener presente la 

oratoria clásica, entre muchos otros elementos. El texto cervantino muestra, asimismo, 

el diálogo de autores, la hipertextualidad, por medio del juego de espejos literarios que 

se crean siempre a través de la palabra, con una arquitectura brillante.  

 

Palabras clave: Literatura española, Miguel de Cervantes, Quijote de 1605, Marcela y 

Grisóstomo.  

 

Abstrac:  

This article’s main proposal is to perceive an exercise of literary critic reflections 

related to some questions that are evident in the interpolated story introduced by 

Cervantes in Quixote 1605, which it is recounted the dramatic success of two pastor 

characters Marcela and Grisostomo. It is highlighted the role of the female character, 

comparable to any male character that infers a singular modernity of his text and where 

Cervantes manages to combine the joint of free will with the mystical while keeping in 

mind the classical oratory among many other elements. Cervantes's text also carries a 

authors dialogue and hypertextuality through the literary game of mirrors that are 

always created through the word with a brilliant architecture. 

 

Key words: Spanish literature, Miguel de Cervantes, Quixote 1605, Marcela and 

Grisóstomo.  

 

Diálogos espejados: La historia (interpolada) de Marcela y Grisóstomo 

Marta Pérez Rodríguez 

 Desde las tempranas lecturas del Quijote, siempre se quedó un pensamiento 

latente en mi interior y no era otro que la primera historia que se intercalaba en la 

novela de Miguel de Cervantes, la que narra la historia de Marcela y Grisóstomo en un 

mundo pastoril en el que subyace una idea particular, posiblemente entre muchas otras 

latentes, y que es la de que se forja en sus personajes la creencia en una “fuerza 

liberadora de las propias convicciones”, máxime, como afirma Zavala, ante la pregunta 

que cada una de estas novelas intercaladas plantearían: “¿Qué quiere la mujer?”
2
 



 

Responder a esta cuestión inicial requiere que se preste especial atención al texto 

cervantino y en particular al personaje femenino de Marcela, que reclama en primer 

lugar su derecho de amar libremente, para luego optar por la soledad, como se lee en su 

discurso: “Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos: los 

árboles de estas montañas son mi compañía; las claras aguas de estos arroyos, mis 

espejos; con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y mi hermosura”
3
.  

El planteamiento de este “querer” de Marcela como personaje se desarrollará 

desde el juego de espejos que Cervantes crea, puesto que la propia historia se convierte 

en un espacio que se llena de juegos de contrarios que reflejan continuamente palabras 

que interactúan con la riqueza de la tradición literaria. Así lo explica Zavala: “Los 

espejos se multiplican, los puntos de vista, las miradas, y se insertan, no sólo como él -

el autor-, sino como una variedad de autores especulares y de lectores, que incluye a los 

propios personajes”
4
.  

 La historia de Marcela y Grisóstomo constituye mucho más que la mera 

inclusión de pastores cultos en un libro de caballerías. Marcela es ese personaje 

femenino “deseante” que surge del mundo quijotesco y al que, según Zavala, Cervantes 

le permitirá hablar para contar. La intervención de Marcela se convierte, por lo tanto, en 

algo que se puede calificar como una: “permanente escuela de retórica y erudición, así 

como enseñanza para todos los que la escuchan”
5
.  

En la producción de Cervantes, la temática pastoril “no constituye un ensayo 

juvenil abandonado en épocas de madurez, sino que se inserta con tenacidad en la 

médula de casi todas sus obras”
6
. Así pues, la tradición literaria pastoril, en el interior 

del Quijote, se funde con los libros de caballerías dando como resultado una historia de 

pastores con ideales del mundo utópico de la Edad dorada. El discurso de Don Quijote 

tomando un puñado de bellotas en su mano, que encabeza el comienzo de esta historia 

interpolada
7
, ya reúne un conjunto de ideales de la denominada como Edad de Oro:  

 

Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de 

dorados (…). Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en 
valle y de otero en otero en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos que 

eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido 

que se cubra (…). Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por 
dondequiera, sola y señora, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento la 

menoscabasen (CERVANTES, 2005, pp. 97 et seq). 

 



 

 Marcela, descrita apenas como una “simple y hermosa zagaleja”, sólo aparece 

referida por boca de terceros, que cuentan que es hija de Guillermo, el hombre más rico 

de la Comarca, y de “la más honrada mujer” que fallece en el parto, pero sin que se sepa 

su nombre. Cuenta la historia entonces que de esta pena, por la pérdida de su mujer, 

acaba muriendo también el padre de Marcela, quedándose esta al cuidado de un tío suyo 

que es sacerdote
8
.  

 El destino del personaje ya está trazado. Crece la muchacha y se pone de 

manifiesto su descomunal belleza hasta tal punto que se lee: “nadie la miraba que no 

bendecía a Dios (…), y los más quedaban enamorados y perdidos por ella”
9
. Todo 

transcurre sin gran trascendencia cuando, ya en edad núbil, el tío que la custodia quiere 

casarla, pero siempre con el consentimiento de la propia Marcela. Y aquí comienza la 

verdadera trama, se pone en juego su “querer” y ella no desea casarse porque, entre 

otras razones, arguye que “no se [siente] hábil para llevar la carga del matrimonio”
10

. 

De la noche para la mañana, se sorprende al lector con que amanece un día hecha 

pastora. Todos los que la pretenden aguardan expectantes, quieren saber “en qué ha de 

parar su altivez y quién ha de ser el dichoso que ha de venir a domeñar condición tan 

terrible y gozar de hermosura tan extremada”
11

.  

Los espejos que el personaje de Marcela elige para reflejar su modus vivendi 

están relacionados con el locus amoenus tan característico en la novela de pastores y 

que encuentra antecedentes a su vez en su precedente: la poesía bucólica. Se trata de 

elementos puros y caracterizados por una preciosidad salvaje, como el personaje de 

Marcela, que a pesar de ser individualista es sincera y honesta, y estos valores son 

igualmente los que ella defiende. Se percibe que, en el discurso exculpatorio expuesto, 

la hermosura es esa obligada compañera del amor y de la época
12

:  

 

Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa (…) y a que me améis os mueve mi 

hermosura (…) y queréis que yo esté obligada a amaros (…) mas no alcanzo que, 

por razón de ser amada, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien 

le ama (CERVANTES, 2005, p. 125).  

 

Así, por medio de un personaje de ficción, para Zavala queda claro que fue 

Cervantes el que “inventó a la mujer moderna; (…) delineó a la mujer que quiere tomar 

decisiones sobre su propia vida, su propio deseo”, en una época y en un momento en el 

que esto constituía una verdadera novedad
13

. Por lo tanto, de entre los principales 



 

personajes femeninos que se diseñan en esta obra y en toda la producción cervantina, se 

destaca a la pastora Marcela como una mujer decidida e independiente. Afirma Zavala 

que en el Quijote las mujeres son algo más que meros “tipos”, explicando que Cervantes 

logra superar la tipología y elaborar, con su arquitectura de palabras, personajes 

femeninos que eligen su destino. Así, describe como “Cervantes plantea, proyecta, 

diseña casos una por una (…) y las deja hablar (…) [para así ir] descubriendo la 

personalidad, la unicidad de cada una, alejándose así de la filosofía de su tiempo”
14

.  

Avanza la historia de desamor de estos singulares pastores. Grisóstomo ya está 

muerto desde que la historia se gesta y se cuenta, así que camino del entierro del difunto 

pastor, todos quieren saber más sobre los protagonistas que aún no tienen voz: “el 

muerto pastor” y “la pastora homicida”, pero poco más se contará al respecto hasta que 

llega el momento en el que el cuerpo va a recibir sepultura custodiado por un 

“maravilloso silencio” y en el que, vulnerando la voluntad de Grisóstomo, otro pastor 

lee una de sus últimas composiciones que debiera estar silenciándose con el fuego. Es 

entonces, y sólo entonces, cuando se produce la aparición de la pastora Marcela, 

siempre rodeada de un halo de misterio: 

 

Y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, lo estorbó [a 
Ambrosio] una maravillosa visión –que tal parecía ella- que improvisamente se les 

ofreció a los ojos; y que fue, por cima de la peña donde se cavaba la sepultura, 

pareció la pastora Marcela, tan hermosa, que pasaba a su fama su hermosura. Los 
que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio; y los 

que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que 

nunca la habían visto (CERVANTES, 2005, pp. 124-125).  

 

Un dato curioso es que en ningún momento se asiste a una descripción física de 

la pastora, a la que siempre se le atribuye una belleza mortal, lo que es a un tiempo 

original y moderno. Así, cada lector, en cada lectura de cada tiempo, descubrirá esa 

parcela de belleza poderosa que será concebida por el elemento más creativo que existe 

en cada ser que ejerce la función de lector: la imaginación. Cervantes libera así al lector 

moderno de un canon de belleza (predeterminado) y de una preceptiva que cercenarían 

el pensamiento imaginativo y ello se desprende tras la aparición de Marcela porque ella 

es, entonces, esa “maravillosa visión”. ¿Qué significaría eso para un lector u oyente de 

la época en la que se publica el Quijote? Con una mirada retrospectiva, en el siglo XVI, 

“la inmensa mayoría de los piropos y elogios se dedicaban (…) a la parte descubierta de 



 

la mujer (…) [a saber] cara, cuello, manos y el contorno del pie. El resto se adivinaba 

con cierto respeto”
15

. Por lo tanto, la belleza de Marcela, indescriptible pero sublime, 

provoca un efecto inusual para los lectores de aquel entonces y también para los 

actuales. Nada se describe, todo se sugiere. La especialista italiana Maria Caterina Ruta 

apunta que en ningún momento se asiste a una descripción física de la pastora, “como si 

lo poco que de cada una [de las mujeres de la novela] se manifiesta, concurriera a 

formar el mosaico de la figura ideal (...) soñada por todos los hombres”
16

. Cervantes no 

se aleja en demasía de los preceptos neoplatónicos, el amor es el deseo de gozar lo que 

es hermoso y Marcela lo es
17

.  

En la primera aparición de Marcela, se pincela esa visión de un personaje 

femenino encumbrado, espacialmente elevado por encima de todos los demás, brillando 

con una luz epatante, que deja a propios y a extraños extasiados y que, he aquí el mayor 

interés, comenzará a hablar. Cervantes introduce aquí, en palabras de Ruta, “lo que de 

ellas [las mujeres] interesa más, porque en eso reside la novedad [de la novela], su 

comportamiento”
18

. Se sabe que Marcela tiene un claro objetivo en su vida. Ella se 

presenta como un personaje feliz con lo que ha elegido, tal vez sea por este pequeño y 

circunstancial detalle, porque ella misma ha elegido. A partir de este elemento se retoma 

una de las cuestiones iniciales planteadas en este artículo: ¿Qué le interesa? Ella 

manifiesta con naturalidad su entretenimiento: “La conversación honesta de las zagalas 

de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene”
19

.  

Aristóteles, en su Poética
20

, cuando se refiere a la adecuación en la construcción 

de personajes, califica el discurso inteligente de una mujer como una característica 

“inapropiada”
21

, aunque desde esa tradición clásica y hasta hoy en día, son múltiples los 

ejemplos de intervenciones destacadas de personajes femeninos en obras literarias que 

han encumbrado esas producciones. También Marcela, con lírica sinceridad, expresará 

su albedrío: 

 

Digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me 

descubrió [Grisóstomo] la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en 
perpetua soledad, y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los 

despojos de mi hermosura (CERVANTES, 2005, p. 127).  

 

 El especialista español Avalle-Arce al comentar el capítulo en cuestión asegura 

que: “el episodio es nexo vital (…) que articula y vigoriza un largo tramo de la cadena 



 

ideológica cervantina [a saber, el libre albedrío en la mujer] que todavía animará obras 

muy posteriores”
22

. Igualmente, otro especialista mexicano Javier Blasco apuntaba que: 

“no faltan en la tradición erasmista española ejemplos femeninos sobre los que asentar 

la demanda de libertad que Marcela hace en su discurso ante la tumba de 

Grisóstomo”
23

. El discurso de Marcela dista de ser comedido. Ella, desde la perspectiva 

de culpada, enfoca su oratoria hacia “alguien” que escuche con el fin de persuadirle
24

: 

“No vengo (…) sino a volver por mí misma, y a dar a entender cuán fuera de razón van 

todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan”
25

.  

Al término de esta (su) intervención, se observa que el espejo femenino, el que 

refleja su ser mujer, abre un camino hacia un nuevo reflejo: el del espejo místico. Ya 

Espinoza en su Ética de 1677 planteaba que: “la libertad en el ser humano no está ligada 

a su voluntad, sino a la capacidad racional de formarse ideas adecuadas sobre lo 

necesario y organizar (…) su deseo”
26

. ¿Y no expresa esto mismo el personaje de 

Marcela en su contundente discurso cuando dice: “Tienen mis deseos por término estas 

montañas”?
27

 Pero si, pese a todo, fallara la razón en la adecuación a una necesidad, la 

alternativa que daría continuidad al ideal se forjaría en el misticismo. Así pues, su 

discurso se acaba transformando en un diálogo que se espeja en la tradición mística del 

siglo XVI, muy conocida por Cervantes, tanto que llega incluso a dedicarle un poema a 

Santa Teresa de Jesús
28

.  

En el artículo titulado: “Teresa de Jesús y la emancipación de la mujer”, Ulrich 

Dobhan
29

 presenta una lectura que tal vez permita ciertos replanteamientos sobre el 

ideal de libertad de la mujer en el siglo XVI. Se abre una puerta para un posible 

acercamiento al reflejo del espejo místico, destacando la siguiente cuestión: “¿Es justo 

desdeñar la deseada virtud y la fuerte humildad cuando son de mujeres?” Esta vía nos 

conduce al texto cervantino y, en concreto, al discurso de la pastora Marcela 

nuevamente, cuando afirma que: 

 

La honra y las virtudes son adornos del alma, sin los cuales el cuerpo, aunque lo 

sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que al 
cuerpo y al alma más adornan y hermosean, ¿por qué la ha de perder la que es 

amada por hermosa, por corresponder a la intención de aquel que, sólo por su gusto, 

con todas sus fuerzas e industrias procura que la pierda? (CERVANTES, 2005, p. 
126).  

 



 

Ciertos términos en su discurso, como “alma”, “cuerpo” y “honestidad”, ya 

permiten que este se refleje en el mundo alegórico representado por Santa Teresa de 

Jesús en su libro Moradas del Castillo Interior (1962). En esta obra, la Santa describe 

con detalle y minuciosidad los apartados del alma, por medio del empleo de la alegoría 

de un castillo, en un trabajo muy elaborado y que trata sobre la contextualización del 

espíritu. Teresa de Jesús explica, con el magistral y sencillo lenguaje que la caracteriza, 

que si ese castillo es el ánima y algunos libros de oración aconsejan que se entre en ella, 

entonces la puerta de entrada al castillo es la oración y la consideración.  

Por consiguiente, a la intervención discursiva de Marcela se añaden las 

palabras fortalecedoras de la Santa, que asegura que: “mientras estamos en esta tierra no 

hay cosa que más nos importe que la humildad”
30

. Y así, se cerrará la argüición de 

Marcela con el siguiente parlamento: “Tienen mis deseos por término estas montañas, y 

si de aquí salen, es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a 

su morada primera”
31

. Este pasaje discursivo se erige como el reflejo más importante 

para este diálogo con la mística. El único camino que Marcela admitiría para sí misma, 

podría ser aquel que la acercase a la oración, que es el camino del “ánima” para alcanzar 

el primer estadio de gracia o la “morada primera”. Y así, se ve como del supuesto 

platónico del goce de lo hermoso y de la contemplación humana, ella camina, a través 

del discurso, hacia la contemplación divina y el lector se halla aquí en pleno ámbito de 

la doctrina del amor puro de la mística cristiana
32

. 

Pero Marcela no espera reacciones, “sin querer oír respuesta alguna, volvió las 

espaldas y se entró por lo cerrado de un monte que allí cerca estaba” y, una vez más, 

concluyendo casi la historia como empezó, “dejando admirados tanto de su discreción 

como de su hermosura a todos los que allí estaban”
33

.  

 Marcela es, casi sin duda, uno de los componentes que mueven a Don Quijote a 

acometer las más descabelladas e inusitadas aventuras y, al mismo tiempo, el caballero 

la admira porque ve en ella su propio reflejo, ese que está impregnado del ideal que le 

mueve a ser como es y a hacer todo lo que realiza: la libertad. Así, “Don Quijote 

comprende que esa voz de mujer es también la suya porque (…) es una voz que reclama 

el derecho a elegir. De igual modo que él eligió ser caballero andante”
34

. La pastora, en 

quien se espeja el caballero, posee valores de integridad, rectitud e intachable 

honorabilidad en sus decisiones y actitudes. Por eso el caballero acabará interviniendo, 



 

como reza el texto cervantino: “Ella ha mostrado con claras y suficientes razones la 

poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo y cuán ajena vive de 

condescender con los deseos de ninguno de sus amantes”
35

.  

 Al final, la historia de Marcela representa una crítica a la novela pastoril y a su 

mundo, pero también es algo así “como un espejo en el que se refleja la problemática 

moral de la acción principal (…) adquiriendo realce”
36

, es decir, el sentido moral es la 

advertencia de que nadie tiene el derecho de exigir lo imposible de sus semejantes y que 

se ha de respetar la libertad ajena
37

.  

En este sentido, hay que observar que el capítulo que sigue, el que relata la 

aventura de las jacas galicianas, da continuidad a la aventura anterior mediante la 

técnica del espejado, pero empleando el recurso de la parodia y donde Rocinante acaba 

representando el papel del sufrido Grisóstomo.  

Creo que esta lectura se podría concluir de mil maneras, pero he optado por 

inclinarme sobre la idea de que, el discurso de Marcela se refleja en múltiples y muy 

variados espejos, como el pastoril, el del libre albedrío, el de la belleza, el de la 

representación literaria de la mujer, el místico y, tal vez, otros que mis lecturas hayan 

obviado…, pero que en modo alguno serán olvidados por el lector, pero que todos ellos 

se presentan en franco diálogo con la tradición literaria, lo que muestra una vez más la 

indudable maestría de Cervantes con su pluma. Apenas he intentado exponer el 

entendimiento que mi proceso de lectura, como lectora, ha construido hasta el momento. 

A partir de este punto, tan sólo cabe al lector el ponerle un fin o el darle continuidad a 

tales ideas hiladas, con el objetivo de agudizar su interés e ir siempre más allá de la 

lectura lineal… 
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Hierofania e cosmogonia em Grande Sertão: Veredas 

Mayara Ribeiro Guimarães ( UFRJ) 
1
 

 

RESUMO: Sob a perspectiva do homo religiosus, para quem o mundo, as relações com 

a Natureza, as noções de espaço e tempo encontram-se carregadas de sacralidade, o 

presente artigo visa, a partir do diálogo com alguns dos principais críticos da obra 

rosiana, apontar a concepção que homem e cosmos adquirem na narrativa de Guimarães 

Rosa, especificamente no romance Grande sertão: veredas, e de que modo a dinâmica 

entre indivíduo e mundo impulsiona a travessia de Riobaldo, revelando-o como ser em 

movimento e em constante brotação.   

PALAVRAS-CHAVES: narrativa; romance brasileiro; Guimarães Rosa; cosmogonia; 

hierofania. 

 

ABSTRACT: Under the perspective of the homo religiosus, to whom the world, the 

relationship with Nature and the concepts of time and space are filled with holiness, this 

article has the objetive of presenting the conception for man and cosmos built in the 

narrative created by Guimarães Rosa, especifically in the novel Grande sertão: veredas, 

and in what ways the dynamics between individual and universe pushes the Riobaldo‟s 

journey forward, revealing the character as a being in constant movement and 

development, in a permanent dialogue with some of the main critics of the work of 

Guimarães Rosa. 

 

KEYWORDS: narrative; Brazillian novel; Guimarães Rosa, cosmogony; hierophany. 

 

Dentro da perspectiva dos estudos do sagrado, o homem hierofânico, também 

chamado de homo religiosus, é aquele para quem as experiências do mundo, do homem, 

da Natureza, do espaço e do tempo manifestam o sagrado como a revelação grandioso, 

que devasta e esmaga o homem, sem qualquer semelhança com a experiência da 

realidade natural vivida pelo ser humano. Segundo Mircea Eliade, este homem, 

personagem também de mitos e narrativas cosmogônicas, prova da nulidade e bebe da 
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anonimidade diante do mistério, e qualquer tentativa de exprimir tal experiência poderia 

apenas sugerir o que se passa na realidade natural do homem comum. (ELIADE, 1992: 

15-6).  

O sagrado, portanto, revela-se ao indivíduo por meio de uma manifestação, isto 

é, de uma hierofania que ocorre como "ato misterioso", manifestando uma realidade não 

pertencente ao mundo humano em objetos do mundo natural e profano. A diferença se 

constitui entre homem moderno e homem primitivo e reside no fato de que para este o 

objeto adorado não terá mais a forma e o sentido de um objeto do mundo natural, 

tornando-se objeto hierofânico, sem, no entanto, perder seu significado profano porque 

continua fazendo parte da realidade tangível e cotidiana. Assim, para os olhos do homo 

religiosus, não só o objeto, mas todo o cosmo pode tornar-se uma hierofania por revelar 

algo de sobrenatural ou extraordinário no ordinário (Idem, p. 18). Para o homem arcaico 

essa é uma forma de vida que não dissocia do universo sagrado o espaço de morada e 

constituição humana, a experiência do tempo, as relações com a physis e a consagração 

da vida humana, tornando tudo um "sacramento".  

Precisamente é essa a condição do homem do sertão em Grande sertão: veredas. 

Para Riobaldo, representante do homem hierofânico, o espaço em que transita e habita, 

o tempo que revisita, o contato com a natureza, em estado de epifania, que o cerca e 

transforma, bem como os outros personagens com quem interage, revelam-se como 

manifestações do sagrado.  

Mas, acima de tudo, estas condições surgem na narrativa através do tratamento 

que Rosa dá à linguagem e pelos problemas que sua escrita levanta dentro da literatura 

brasileira. A começar pelo fato de que Rosa opta pela construção da obra em torno de 

uma linguagem mitopoética de modo a convertê-la em palco do duelo entre Deus e o 

Diabo, do amor e de sua função cósmica em perspectiva mística e do sertão como 

espaço mítico. O ensaio de Haroldo de Campos, “A linguagem do Iauaretê”, põe em 

pauta a visão de que “a palavra irrompe em primeiro plano na obra e configura as 

personagens e a ação” (CAMPOS, 2006: 59), seja em Grande sertão: veredas, seja na 

metalinguagem dos textos que formam Corpo de Baile, seja na própria metamorfose 

que a linguagem sofre em contos como “Meu tio, o Iauaretê”, “O espelho”, ou “Cara-

de-bronze”. A força da narrativa rosiana se instaura pelo modo como a própria 

linguagem entra em epifania, não apenas pela desmontagem que o romance moderno de 
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herança joyceana, ao qual a obra de Rosa está vinculada, introduz no romance de 

tradição realista-naturalista, através da ruptura da linearidade e da construção espaço-

temporal da narrativa em monólogo interior. Sobretudo, o romance rosiano engendra 

novo estatuto na prosa de ficção brasileira pela maneira como manipula o instrumento 

lingüístico, desarticulando a linguagem comum oral e escrita, interferindo nas 

potencialidades virtuais da língua, aumentando as possibilidades de articulação 

sintática, morfológica e lexical, a partir da criação de novas estruturas lingüísticas, 

hibridizando o português com a tupinização do léxico, renovando, assim, o seu acervo 

(CAMPOS, 2006: pp. 57-63).  

A linguagem é colocada em processo de metamorfose, ao qual se rende também 

a constituição da efabulação narrativa, como se a linguagem fora um laboratório 

alquímico onde as misturas e combinações ali operadas promovessem a transformação 

dos elementos envolvidos. Esta associação da construção poética à prática alquímica é o 

fundamento usado por Benedito Nunes em seu ensaio “O amor na obra de Guimarães 

Rosa”. Neste ensaio, Nunes busca mostrar que a manipulação veiculada pela prosa 

rosiana se estende inclusive à tradição do pensamento ocidental de viés platônico, de 

modo que a tradição do misticismo alquímico associada a Rosa possibilite a leitura de 

Grande Sertão: Veredas como obra que trabalha com a transubstanciação da matéria 

através do impulso vital que o processo de combinação de elementos contrários 

possibilita. Mas, sobretudo, a genialidade de Guimarães Rosa se configura no modo 

como transporta esta transubstanciação para dentro da linguagem, ajustando-a à visão 

mística do mundo engendrada na obra, a partir da manipulação da combinação de 

opostos em complementaridade - renovação do velho no novo. Ou, nas palavras de 

Eduardo Coutinho, por meio de um “processo de revitalização da linguagem”, onde a 

palavra surge distanciada da impureza cotidiana e ganha caráter de palavra fundadora, 

reduzida ao seu sentido original e originário. 

É seguindo uma concepção hierofânica da vida, por exemplo, que se configura a 

experiência do impulso erótico vivida por Riobaldo em relação aos três arquétipos 

femininos projetados em Grande Sertão: Veredas, segundo Nunes. É como experiência 

mística que opera nos limites do sagrado e do profano, expressa em linguagem 

mitopoética, que o amor é colocado em perspectiva. Na transformação do conceito de 

iniciação amorosa herdado da tradição platônica em concepção que se associa à tradição 
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do misticismo alquímico, Rosa utiliza o simbolismo alquímico de modo a estabelecer 

uma relação de intercâmbio entre pares que na tradição platônica se opõem, como alma 

e matéria, inferior e superior, externo e interno, humano e divino. O domínio de um 

pólo está contido no domínio do outro, e vice-versa, com o propósito de ultrapassar a 

divisão da alma e restabelecer a sua unidade primordial.  

Exige-se do neófito uma iniciação nos mistérios que só será atingida, no caso de 

Riobaldo, no fim de sua trajetória, após o mergulho catabático na total 

despersonalização de si mesmo, ponto máximo vivido após o pacto e, principalmente, 

através da palavra. Até esse momento, Riobaldo afirma o desejo de não ter sua vida 

comandada por ninguém, sem que consiga lhe dar rumo próprio. Para Nunes, o tema do 

amor “aparece entrelaçado ao problema da existência do Demo e da natureza do Mal” 

(NUNES, 1983: 144). Pode-se dizer com isso que o símbolo central do romance é o 

pacto entre Riobaldo e o Diabo, realizado nas Veredas Mortas (que depois se revelam 

como Veredas Altas, que unem o reino superior com o inferior). É precisamente a 

dúvida sobre a existência ou não existência do ato que atua como núcleo gerador de 

uma “dinâmica de ambigüidade”, o que permite a instauração de um princípio regulador 

do início ao fim do romance: o princípio geral de reversibilidade. Este princípio 

repousará como articulador, dentro da obra, das representações do espaço, do tempo, 

dos personagens, das relações estabelecidas entre os personagens e da própria 

linguagem. Por meio dele, o sentido da existência e do mundo abandona seu caráter 

profano ganhando aspecto sacralizado, uma vez que a visão de mundo do iniciado no 

universo da reversibilidade dos contrários compreende a substituição da estagnação pela 

dinâmica própria da vida em si mesma, alternância de perspectivas que culminará no 

multiperspectivismo narrativo rosiano. 

O sertão é, portanto, delineado dentro dessa condição já na primeira página, 

situado geograficamente: “é por os campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de 

rumo, terras altas, demais do Urucuia” (ROSA, 1985: 7), e, logo em seguida, 

ontologicamente: “o sertão está em toda a parte” (ROSA, 1985: 8) e, mais adiante, 

“Sertão: é dentro da gente” (Idem, p. 289). Assim como o jagunço deixa de ser uma 

representação do tipo humano do sertão para ganhar caráter universal, o sertão é 

apresentado como espaço de realização ontológica, tornando-se dessa forma um espaço 

sacralizado. 
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Da mesma forma, o tempo de realização do homem ultrapassa os limites entre 

passado, presente e futuro, uma vez que o personagem, ao refazer seu processo de 

retorno ao passado, afasta-se temporalmente do narrador de primeira pessoa para poder 

narrar suas máscaras personativas e, ontologicamente, reconhecer que a identidade do 

ser em metamorfose somente é desvelada pela narrativa - o recontar que é refazer.  

 

Isto não é o de um relatar passagens de sua vida, em toda admiração. 

Conto o que fui e vi, no levantar do dia. Auroras. Cerro. O senhor vê. 

Contei tudo. Agora estou aqui, quase barranqueiro. Para a velhice vou, 

com ordem e trabalho. Sei de mim? Cumpro. O diabo não há! É o que 

eu digo, se for... Existe é homem humano. Travessia. (ROSA, 1985: 

568). 

 

É na linguagem que a experiência máxima de sacralização encontrará expressão. 

Como aponta Augusto de Campos em “Um lance de dês” (CAMPOS, 1983, pp. 321-

349), a linguagem, instância onde os conteúdos de uma obra de arte literária são 

projetados e se dinamizam, se identifica ao tema que a obra carrega e passa a valer 

como texto e pretexto para a invenção estética. A exemplo de Joyce, Campos vê Rosa 

como o “romancista-inventor”, no que diz respeito aos procedimentos lingüísticos e 

estruturais que sua atitude experimentalista diante da obra proporciona, como já também 

apontado por Haroldo de Campos. 

Com respeito aos personagens, Diadorim atua como ser completo, dono de si e 

de seu destino (o que, em determinado ponto, levará à sua ruína e à de Riobaldo), 

iniciado nos mistérios da Natureza e da vida, por encarnar em si os contrários em 

complementaridade e representar a plenitude de um estado espiritual que o homem 

perdeu. Seja pela constituição andrógina que contém os pólos masculino e feminino, 

seja pela formação no plano nominal, como aponta Augusto de Campos, Diadorim 

reverbera em seu nome a natureza ambígua constitutiva de “ser do entre”, vinculada a 

dois planos de significado: o do ser, ligado ao aspecto divino do homem, e o do não-ser, 

vinculado ao diabólico, pares que aparecerão tanto no plano do tema da dúvida 

existencial entre a existência ou não de Deus e do Demo, quanto no amor entre 

Riobaldo e Diadorim, mostrando que o processo de metamorfose etimológica 

acompanha a metamorfose existencial do personagem Riobaldo. Diadorim é o 

personagem que, nas palavras de Benedito Nunes, ensina a reversibilidade a Riobaldo; 

para quem divino e diabólico se tornam permutáveis, tanto quanto os sentimentos de 
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amor e ódio, que dominam Riobaldo e Diadorim, máscara e presença, e as figuras da 

criança e do guerreiro.  

Enquanto Menino, representativo da Criança Primordial (NUNES, 1983: 163), 

símbolo da conciliação de opostos, Diadorim desperta Riobaldo para a epifania da 

Natureza e para o conhecimento da vida e da morte e, sobretudo, para a percepção de 

que a coragem é o fator decisivo para a afirmação da vida em matéria vertente, 

responsável pela força de transformação do porvir que ensinará a Riobaldo. Nunes 

aponta que a criança mítica é personagem com dons extraordinários, capaz de 

encantamentos e que remete à origem e ao futuro, à unidade indistinta e à reintegração 

da unidade da obra. Sua essência arquetípica representa a imaginação poética. 

Representativo do ser que faz o seu próprio destino e não se deixa reger por um Demo 

ou um Deus, uma vez que representa a própria divindade. Riobaldo, por sua vez, é o 

personagem que, no centro da encruzilhada, na concruz da vida e da morte, habita o 

próprio conflito. É o ser que se caracteriza pela dúvida do pacto, dividindo-se, na 

ambigüidade metafísica, para retratar relatos que consagrem ou destronem a existência 

divina e diabólica, mas sobretudo que mostrem a natureza ambígua e movente do 

homem, e, em um dado momento, as forças materiais e sensíveis que o prendem.  

Qual daimon socrático, Diadorim é o gênio mensageiro que revela a Riobaldo a 

verdade sobre a vida, tornando-se o guia para o caminho do autoconhecimento e da 

atualização de si mesmo. Através deste personagem instaura-se uma dialética do ser e 

do não-ser, cuja dinâmica estabelece o princípio da reversibilidade como articulador 

central da obra. Este princípio tem como símbolo o pacto com o demônio, imagem que 

assume a dupla função de simbolizar a corrupção humana e ser também instrumento 

iniciático através do qual Riobaldo pode dar cabo de sua missão: a de iniciar sua 

travessia para além de si mesmo e para além do bem e do mal, apesar de falhar enquanto 

assassino de Hermógenes, o que lhe revela o caráter de herói problemático da 

modernidade, cujos conflitos éticos e valores morais indefinidos apontam para os 

dilemas próprios desta mesma modernidade, como aponta José Maurício Gomes de 

Almeida em “Quem tem medo de Guimarães Rosa?”.  

O pacto, como esclarece Walnice Nogueira Galvão em As formas do falso 

(1980), atua como metáfora que detona a busca por uma certeza de si e da existência 

que legitime a existência do ser, que promova o certo no incerto. Riobaldo cria a 
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verdade no falso, como se para poder consagrar a sua própria existência e consciência 

de homem precisasse comprovar a existência de Deus ou do Demo. O diabo é a falsa 

garantia de alguma coisa no meio da mobililidade do redemunho.  

Mas o desejo da subjetividade é tanto que ultrapassa a o próprio ser e vira desejo 

de poder. “Eu queria ser mais do que eu. Ah, eu queria, eu podia. Carecia. (...) Feito o 

arfo de meu ar, feito tudo: que eu então havia de achar melhor morrer duma vez, caso 

que aquilo agora para mim não fosse constituído” (ROSA, 1985: 393) afirma Riobaldo. 

O homem anseia pela divindade e cai no mais profundo inferno quando exige para si a 

potência divina, queda do herói fraturado. Que é igualmente diabólica. O desejo de 

poder de Riobaldo é tão grande que deseja para si a presença de Deus e do Diabo, 

movido por razões egoístas e subjetivas e pelo juramento de vingança à morte de Joca 

Ramiro feito a Diadorim. Entretanto, o que desconhece é que o pacto (que implica 

igualar-se ao Demo ou ter a Sua força em si para poder matar Hermógenes, muitas 

vezes referido como o próprio Demo), a partir do qual sela seu destino, é pacto de 

morte: de Diadorim e de sua própria morte em vida. Riobaldo embebeda-se de seu 

próprio desejo de potência, a humanidade sufocando o próprio homem, e se torna 

instrumento do Diabo, vigente dentro de cada ser humano e capaz de fazer com que os 

crespos do homem o controlem. “Digo direi, de verdade: eu estava bêbado de meu” 

(Idem, p. 394). O pronunciamento no cume da meia-noite é o falar consigo mesmo. O 

silêncio “é a gente mesmo, demais” - subjetividade em excesso e transbordamento. O 

Demo é, portanto, “um falso imaginado”, bem como o ser que procura será um falso ser, 

que o abandonará no momento de confronto com Hermógenes, este, sim, o Mal em 

pessoa, pois que o diabo não há, existe é homem humano, mandioca que mata e 

alimenta, sujeito que, pela própria existência, contem em si o bem e o mal, os avessos 

do humano. 

Para Walnice Nogueira Galvão, o pacto é uma tentativa de garantir a certeza 

mediante a desordem e o caos em que submerge a vida do homem, como se a certeza da 

existência só pudesse se concretizar mediante a certeza do pacto. Entretanto, ao 

contrário de vender sua alma em troca de conhecimento, qual Fausto, Riobaldo conhece 

a esterilidade e paralisação no momento em que mais necessita de interferência externa. 

Se o diabo representa algo de concreto que se corporifica em Riobaldo, paralisando-o na 

cena da batalha final contra Hermógenes, a repetição de uma das tematizações musicais 
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encontradas na obra – “O diabo na rua, no meio do redemunho” -  é explicada por 

Galvão da seguinte maneira: "O Diabo, algo concretizado e corporificado no meio de 

algo móvel e envolvente como o redemoinho, é a imagem-mor do certo no incerto” 

(GALVÃO, 1986: 129), ou seja, da certeza da existência, “O diabo no meio do 

redemoinho” na incerteza da vida, “Viver é muito perigoso”. Isso significa que o mal 

paralisa o movimento das coisas, ou seja, em meio a um caos natural, a uma desordem 

natural do curso das coisas, uma de suas facetas é a estagnação. Após o pacto, Riobaldo 

sofre transformação. Passa a ser chefe dos jagunços, passa a comandar e ser comandado 

por uma força oculta, perde o controle voluntário de suas ações (suas mãos matam sem 

controle). O pacto atua como imobilizador do movimento, da desordem natural das 

coisas, gerando o afastamento de Riobaldo da dinâmica do ser porque tornar-se chefe 

significaria servir às exigências desta posição, servindo ao oculto - papel do pactário. 

De acordo com Galvão, a vitória do pacto é como uma derrota, uma vez que o jagunço 

Riobaldo é tomado pelo Outro, tornando-se incapaz de realizar sua vingança de morte e 

derrotar o demo personificado em Hermógenes, morto pelas mãos de Diadorim, que 

também sucumbe pela lâmina do Judas. 

 No que diz respeito à concepção de espaço, para o homem hierofânico o espaço 

que habita não é homogêneo, mas amorfo, a partir de cujas rupturas despontam outras 

rupturas, podendo-se opor um espaço sagrado a um não-sagrado. Para Guimarães Rosa 

esta oposição é fundamental uma vez que com Grande Sertão: Veredas, tanto quanto 

Euclides da Cunha em Os Sertões¸ o autor funda uma nova geografia para o sertão. A 

experiência do amorfo é primordial porque a partir do disforme pode-se fundar o mundo 

constituindo-se um espaço de existência que apresenta um "ponto fixo", um eixo 

central. Diante da hierofania do/no espaço, este passa a se constituir como realidade 

absoluta lado a lado de outra realidade não-absoluta. A manifestação do sagrado funda 

ontologicamente o mundo, isto é, cria um mundo repleto de "ser", em contraposição à 

sua outra parte homogênea, engendrando um universo onde o que vale é a 

reversibilidade entre o que é e não é, o cheio e vazio de ser. Em outras palavras, 

cosmiciza-se um mundo a partir de um caos, estabelecendo-se assim uma cosmogonia 

do espaço sagrado em oposição à experiência de um espaço profano, destituído de 

significado. A revelação de um espaço sagrado permite que se instaure uma 

"orientação", a mesma que guiará o novo homem pela travessia de sua existência, 
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diferente de uma “ordem” que comanda a vida humana ditando as máscaras sociais e 

subjetivas, em meio a um caos que se revela como fragmentação do mundo.  

O tema da cosmogonia se faz presente, portanto, para o ser e para o espaço em 

que habita porque a geração de um novo mundo implica a geração de um novo homem, 

e vice-versa. E como o mundo de Grande sertão: veredas é o sertão, nota-se a 

instauração de um novo sertão, sacralizado e diverso daquele encontrado no sertanismo 

literário brasileiro de José de Alencar, Afonso Arinos, Coelho Neto, ou Euclides da 

Cunha, uma vez que, neste espaço rosiano, Riobaldo vive experiências iniciáticas e 

experimenta a travessia de uma existência.  

Entretanto, o sertão não deixa de ser lugar habitado pelo tipo social do jagunço, 

espaço geográfico explorado em dois registros, como aponta Kathrin Rosenfield (2007): 

um temporal e realista, e outro atemporal e metafísico, ou, dentro da perspectiva do 

homem hierofânico, um profano e homogêneo, outro sacralizado e amorfo. Para a 

pesquisadora, Rosa deseja a realidade atemporal e absoluta, mas, para atingi-la, precisa 

abster-se dela temporariamente, já que o sujeito é ser finito, em nome de uma realidade 

realista e, no caso do tema do sertão, regionalista. E o articulador desta dinâmica é o 

ficcional, uma vez que “fingindo” a realidade a partir de sua observação o autor pode 

ampliar e alterar esta mesma realidade (ROSENFIELD, 2007: 108). Em um registro, 

Rosa utiliza o referencial antropológico, sociológico, e folclórico, adotando perspectivas 

da narrativa realista, através de observações empíricas e pesquisa documental, 

aproximando-se da tradição regionalista, apenas para afastar-se dela. Neste plano, 

concentrado na experiência particular de um imaginário tipicamente brasileiro, o sertão 

rosiano inscreve-se, descrevendo, o contexto social e político de um patriarcalismo luso-

brasileiro forjado no sertão brasileiro, entre tipos variados de jagunços, narrando casos 

da cultura popular, registrando os recursos da dicção sertaneja, a mescla da tradição 

cultural européia com a herança indígena e o substrato africano. 

 No segundo registro, o sertão do jagunço Riobaldo se distancia da tradicional 

acepção realista e regionalista e constitui um “mundo especial”, como já apontado pelo 

ensaio de Antonio Candido, “Jagunços mineiros de Claudio a Guimarães Rosa”. Nele, 

por permitir uma vida cheia de perigos ao jagunço, o sertão é o lugar onde o vaqueiro se 

vê exposto mais fortemente a extremos e contradições como, por exemplo, às situações 

de guerra, violência, à dualidade entre bem e mal, ao confronto com uma lei ou ética 
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específica que rege aquele microcosmo. Como o homem é novo na medida em que gera 

a si mesmo, o espaço do sertão se cria a si mesmo porque a natureza é apresentada como 

uma realidade germinativa, procriativa e criativa. O mundo novo de Rosa é o mundo em 

gestação, no qual a narrativa se torna ato genesíaco de forma que o narrador e o ato em 

si de narrar são criados pela própria narrativa. “Há em Guimarães Rosa um „ser 

jagunço‟ como forma de existência, como realização ontológica no mundo do sertão” 

(CANDIDO, 1970: 149), afirma Candido. Ademais, considerando que “o sertão é o 

mundo”, como diz o narrador em Grande sertão: veredas, pode-se dizer que o jagunço é 

o personagem que encerra o drama da humanidade, constituindo em torno de si a 

universalidade que faz de Riobaldo um personagem do mundo. 

A explicação para o ponto em que a narrativa transcende a realidade geográfica, 

social e política, tornando-se realidade mitopoética, é dada por José Maurício Gomes de 

Almeida. Para o crítico, o espaço regional e geográfico se converte na representação do 

micrcosmo onde ocorre a aventura humana (ALMEIDA, 2007: 109), “quando a luta 

política vira luta moral”, encenando “o embate entre as forças do Bem e do Mal, entre 

Deus e o Diabo” (ALMEIDA, 2007: 110). Precisamente a partir da morte de Joca 

Ramiro, morto em rito sacrificial das forças do divino, e associado à figura de Cristo. A 

partir de então a narrativa instaura nova lei, o sertão se transfigura simbolicamente, 

convertendo o sentido da luta sertaneja em conflito de dimensões metafísicas. Como 

mostra o crítico, o sertão se tornará espaço de projeção da travessia existencial do 

homem e de indagação da condição humana, abandonando o cenário e a temática das 

lutas entre poderes políticos característicos da prosa regionalista e social da década de 

trinta (Idem, p. 116). 

O sertão será interpretado aqui como lugar de passagem, espaço que instaura a 

existência de dois mundos, regidos pelo Demo e por Deus, respectivamente. Lugar em 

que a metáfora do rio aponta para a divisão destes dois mundos, cujas frações encerram 

a luta entre o bem e o mal, segmentando inclusive a existência humana entre a banda da 

direita, onde se encontram Riobaldo, Diadorim, Joca Ramiro, Medeiro Vaz, e a banda 

da esquerda, dos servidores do Demo, como Hermógenes e Ricardão. O Liso do 

Suçuarão, por exemplo, é determinado por duas grandes características que indicam ser 

este um espaço simbólico. Nele não existe água, fonte da vida, constituindo-se como um 

lugar de travessia maléfica que manifesta a presença do Demo e só aceita a entrada de 
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pactários. O Liso é descrito por imagens que o associam ao reino ínfero das trevas no 

qual só resistem os iniciados no conhecimento do bem e do mal. A descrição da entrada 

no Liso relata a marcha pelo reino dos infernos liderada por Riobaldo, com especial 

atenção à imagem que assemelha o grupo de jagunços a um pelotão de soldados, qual 

épico homérico: 

 

Aí, se estava, se esbarrava, frente a frente com o Liso. Rédeas às 

ordens. A gente se moveu. Sol sem glória. Eu pensei em Otacília; 

pensei como se um beijo mandasse. Soltando rédeas, entre nos 

horizontes. Aonde entrei, na areia cinzenta, todos me acompanhando. 

E os cavalos, vagarosos; viajavam como dentro de um mar. (ROSA, 

1985: 474). 

 

E mais adiante, o próprio Liso é descrito da seguinte maneira: 

 

O que era, no cujo interior, o Liso do Suçuarão? – era um feio mundo, 

por si, exagerado. O chão sem se vestir, que quase sem seus tufos de 

capim seco em apraz e apraz, e que se ia e ia, até não-onde a vista não 

se achava e se perdia. Com tudo, que tinha de tudo. Os trechos de 

plano calçado rijo: casco que fere faíscas – cavalo repisa em pedra 

azul. Depois o frouxo, palmo de areia de cinza em-sobre pedras. E até 

barrancos e morretes. A gente estava encostada no sol. (Idem) 

 

Ou antes, quando Medeiro Vaz tenta a travessia mal-sucedida que só Riobaldo 

consegue realizar: “O Liso do Suçuarão não concedia passagem a gente viva, era o raso 

pior havente, era um escampo dos infernos. (...) Nada, nada vezes, e o demo: esse, Liso 

do Suçuarão, é o mais longe– pra lá, pra lá, nos ermos. Se emenda com si mesmo. Água, 

não há.” (ROSA, 1985: 32) 

O Liso associa-se ainda às Veredas-Mortas, que somente depois serão reveladas 

como as Veredas-Altas, espaço simbólico da viagem catabática de Riobaldo. O sertão 

constitui-se, portanto, como o espaço cuja verticalidade, simbolizada pelas Veredas-

Altas, permite o confronto e a co-existência entre mundos diversos, nos quais a ligação 

entre céu e terra apresenta-se como condição para a realização ininterrupta de viagens 

ascensionais e descensionais, ou de catábases e anábases pelas quais os personagens 

pactários passam. Nas Veredas-Mortas desenrola-se acena do pacto. 

Se nesse local ocorre o contato com o Demo e a compreensão da existência de 

dois mundos, é também aí que ocorre a mudança, vivida por Riobaldo, de um modo de 

ser a outro. O desejo de confirmar a existência do demo por meio de um pacto é o 
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desejo de confirmar também que há um mundo regido por Deus, ou, como aponta 

Galvão, a confirmação de uma certeza dentro da incerteza. Ocorre, porém, o oposto de 

uma confirmação. Em vez da existência de um mundo cujas fronteiras do Bem e do Mal 

são bem delimitadas, sendo o Mal constituído pela figura do Demo e o Bem pela figura 

de Deus, de modo que se possa escolher uma das margens, Riobaldo obtém apenas a 

confirmação de que o que há são mais perguntas. Solitário e sem respostas, após o pacto 

ocorre uma inversão de sentidos na qual caos e cosmos começam a atuar ao mesmo 

tempo e o sertão torna-se um espaço “movimentante o tempo todo”. Eliminam-se as 

certezas, e a única que permanece é a de que ser governado pelo Demo ou por Deus é o 

mesmo que ser governado pela figura de um “Outro”, seja uma figura mítica, social ou 

política. A consciência da solidão essencial, nesta cena, aponta para uma afirmação do 

eu diante do mundo misturado, como esclarece Almeida (ALMEIDA, 2007: 122), 

confirmando a mudança de atitude. 

Para realizar sua travessia, Riobaldo lentamente concluirá que precisa 

ultrapassar a existência do Bem e do Mal e buscar a terceira margem, isto é, buscar o 

além dos limites do ser, habitar o mundo movente, encontrando o estado de constante 

brotação e reatualização de si, espaço este que se converterá em narrativa em primeira 

pessoa onde o distanciamento temporal entre o eu-narrante e o eu-narrado possibilitará o 

processo de metamorfose existencial engendrado na própria narrativa, enquanto 

narração. Pode-se dizer, neste ponto, que projeto configurador da obra se resume em 

narrar a própria essência.  

Contudo, o homem hierofânico aprende também a reconhecer o sagrado através 

da natureza, e é a Natureza que atuará como guia fazendo-o enxergar nela o sagrado que 

há no homem. Ler a mensagem do sagrado impressa no mundo é também contemplar a 

existência. Por ser um organismo real e vivo, o mundo revela o ser e a natureza torna-se 

algo mais além daquilo que já é - uma hierofania. Para Riobaldo, portanto, nada é 

apenas aquilo que está ali ou que aparenta ser, porque os internos são duplos. 

Dentro dessa perspectiva, alguns elementos da natureza sobressaem como guias 

de Riobaldo e da constituição do texto. O rio (e a água, por extensão), o buriti, os 

pássaros, o vento, a chuva e os trovões são parte importante no romance porque 

antecipam ou representam acontecimentos de ruptura na vida do personagem, na 

maioria das vezes indicando alguma transformação radical.  
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O rio, por exemplo, marca a narrativa do início ao fim, ora na forma do Urucuia, 

ora no São Francisco, entre vários outros. É o rio que primeiro ensina Riobaldo menino 

sobre a reversibilidade das coisas: “para que foi que eu tive de atravessar o rio, defronte 

com o Menino? (...) Sonhação – acho que eu tinha de aprender a estar alegre e triste 

juntamente” (ROSA, 1985: pp. 102-103). Mais tarde, Riobaldo afirma o poder que o rio 

São Francisco teve ao marcar sua vida: “O meu Urucuia vem, claro, entre escuros. Vem 

cair no São Francisco, rio capital. O São Francisco partiu minha vida em duas partes” 

(Idem, p. 289 ). O rio Urucuia, entretanto, é o guia de Riobaldo: “O rio Urucuia sai duns 

matos – e não berra; desliza: o sol, nele, é que se palpita no que apalpa. Minha vida 

toda... E refiro que fui em altos; minha chefia”. (Idem, p. 497) 

O rio em, sua nascente, é anterior às águas porque lhes dá origem e produz suas 

próprias margens no seu decurso, colocando-as à esquerda ou direita. A infinitude 

potencial do rio, concebido mítica (porque origina) e simbolicamente (porque une as 

duas margens) indica que ele não cessa em seguir adiante, servindo como metáfora à 

infinitude potencial do espírito humano, que se desenvolve e progride incessantemente. 

Assim, o rio é símbolo que pertence e descreve Riobaldo, por estar contido em seu 

nome (e nunca é demais repetir que os nomes têm fundamental importância na narrativa 

rosiana), e pelo potencial que lhe possibilita construir seu próprio leito, definir as 

margens da vida, rompê-las adiante, constituindo e habitando a terceira margem que 

antecede e excede todas as margens. 

O nome na obra de Rosa é dado que possui profundo valor simbólico. O próprio 

narrador de Grande Sertão: Veredas oferece a indicação de que o nome designa algo de 

sagrado porque designa o ser. Não é à-toa que é para Riobaldo unicamente que 

Diadorim revela seu verdadeiro nome. Nessa passagem do romance Riobaldo questiona 

o valor e a significação de um nome: 

 

Reinaldo, Diadorim, me dizendo que este era real o nome dele - foi 

como dissesse notícia de que em terras longe se passava. Era um 

nome, ver o que. Que é que é um nome? Nome não dá: nome recebe. 

(...) Mas havendo ele querer que só eu soubesse, e que só eu esse 

nome verdadeiro pronunciasse. Entendi aquele valor. Amizade nossa 

ele não queria acontecida simples, no comum, sem encalço. A 

amizade dele, ele me dava. E amizade dada é amor. (ROSA, 1985: 

146-7). 
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É importante lembrar que o processo de alteração de nomes é dado comum 

porém não menos digno de atenção. Diadorim é nome recebido e achado, uma vez que 

sofreu processo de alteração a partir de seu registro e é o único que contém em si os 

contrários, os dois dês de Deus e do Demo e que prescinde de um reconhecimento de 

gênero. Diadorim é homem e mulher. Diadorim foi Menino, Reinaldo, Diadorim e, por 

fim, Maria Deodorina da Fé Bettancourt Morais. Por sua vez, Riobaldo recebe também 

diferentes alcunhas para cada uma de suas máscaras personativas, sendo chamado de 

também de professor, Tatarana e Urutu-Branco. Riobaldo é o próprio ser em 

transformação e a mudança de alcunha só faz acentuar este processo. “Todos os nomes 

eles vão alterando. (...) Nome de lugar onde alguém já nasceu, devia de estar sagrado.” 

(ROSA, 1985: 39), afirma o narrador. Assim, sua travessia está também indicada pela 

mudança de nome. 

Como já foi dito, os momentos mais importantes das experiências de Riobaldo 

são marcados pela presença da physis. As travessias benéficas acontecem onde há água, 

onde o rio está presente. A água do riacho está fortemente ligada ao símbolo da 

palmeira, pois é nas margens do rio que o buriti nasce. A imagem da palmeira, presente 

não apenas em Grande Sertão..., mas ao longo da obra rosiana, é a própria imagem do 

renascimento, e ratifica o valor que têm as águas do rio. Nas mitologias antigas, as 

epifanias das divindades eram animais e vegetais, o que confere importância simbólica 

ao buriti na cena em que Diadorim morre. Diante da morte, a significação se torna 

impossível, de modo que a palavra cede espaço para a imagem: “Diadorim, Diadorim, 

oh, ah,meus buritizais levados de verde...”(ROSA, 1985: 559). Diadorim revive como o 

próprio buriti, que renasce com as águas, porque comunga com a natureza e inicia 

Riobaldo-menino nos mistérios da Natureza.  

Na travessia pelo rio de-Janeiro, onde a natureza entra em eclosão, o Menino 

desperta a visão de Riobaldo para as flores, os pássaros, os rios, o mato enfim, a physis, 

constituindo um percurso iniciático. Ao longo de toda a sua jornada, Riobaldo 

encontrará na natureza a linguagem que guia seus instintos. “Diadorim me pôs o rastro 

dele para sempre em todas essas quisquihas da natureza. Sei como sei.” (ROSA, 1985: 

27). 

Tal como os rios de sua vida, Riobaldo precisa seguir seu destino, despojando-se 

de suas falsas identidades e buscando ouvir o som das águas internas, que rolam abaixo 
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da terra, para que uma nova vida, um novo homem renasça. “Agora eu queria lavar meu 

corpo debaixo da cachoeira branca dum riacho, vestir terno novo, sair de tudo o que eu 

era, para entrar num destino melhor.” (ROSA, 1985: 296) Mergulhado nas águas que 

desintegram para reintegrar, Riobaldo, em estado de latência, abole suas formas ao 

longo da vida e, ao recontar sua história, busca a forma que precede à todas as formas 

porque se constitui como simples gestação. Se as aventuras vividas por Riobaldo-

personagem apontam para as viagens dentro de um espaço específico e concreto, que 

encerra o embate entre as forças divinas e as diabólicas, a narrativa de Riobaldo-

narrador implica numa viagem interna que é também temporal. Grande Sertão... 

organiza-se como uma narrativa catabática uma vez que o protagonista só se torna 

protagonista quando realiza o que ninguém jamais realizou: a passagem pelo reino dos 

infernos, no Liso do Suçuarão, proporcionada pelo pacto nas Veredas-Mortas e que 

possibilita a morte de Hermógenes. Se essa se apresenta como a travessia espacial, 

realizada por Riobaldo-personagem, a travessia temporal ocorre a partir de Riobaldo-

narrador, que, ao narrar, mergulha dentro de si em viagem às origens de sua identidade, 

de forma a abandonar o que foi em busca de um ser que ainda não é. 

Do início ao fim, narra-se a mudança das máscaras narrativas de Riobaldo. O 

personagem, que é também a imagem do homem livre ainda que problemático, só 

conquista esta condição quando dispõe de si mesmo em livre doação e desempenho, 

deixando de ser subordinado à ação ditada pelos outros, sejam eles personagens ou o 

Outro mítico. Riobaldo narra para retirar essas marcas e realizar sua conversão 

existencial, uma vez que já não é o que foi e ainda não é o que tem que ser. Sua catábase 

consiste em ir além do universo humano porque quanto mais se hipertrofia a 

subjetividade, mais se instrumentaliza e coisifica a personalidade dos outros e de si 

mesmo; narra para nadificar os personagens que foi e para fazer emergir o personagente 

que quer ser em ato genesíaco que dá início a uma cosmogonia. 

Em Grande Sertão: Veredas, Rosa edifica sua obra sobre três pilares básico, que 

fundamentam e estruturam o texto. As três constantes estruturais para o romance em 

primeira pessoa inventado por Rosa consistem na elaboração de um eu-narrante e um 

eu-narrado que são um e o mesmo, de forma a proporcionar o desdobramento do sujeito 

em vários eu-objetos. Assim, quando narra sua vida, o sujeito passa a realizar um 

processo de auto-reflexão, no qual se debruça sobre si mesmo, sendo ao mesmo tempo 
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sujeito que experimenta a situação e as sensações, e consciência crítica, uma vez que se 

distancia enquanto narrador. Para que se estabeleça a segunda condição, é necessário 

haver uma distância temporal entre o sujeito e os seus desdobramentos, de modo que tal 

condição proporcione a terceira: uma metamorfose existencial, que reflete o abandono 

do eu de outrora e a travessia até o limiar de um eu que está por vir, que se faz enquanto 

se vive. Assim, Guimarães Rosa apresenta Grande Sertão: Veredas como obra 

cosmogônica, uma vez que não se limita a narrar o vivido, mas, sobretudo, submete a 

linguagem à própria dinâmica da gestação, gerando nova geografia literária.  
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História e mito em “O dia em que explodiu Mabata-bata”, de Mia Couto 

Anderson de Souza Frasão (UPE)
1
 

 

Resumo: Este trabalho faz uma análise do conto “O dia em que explodiu Mabata-bata”, 

de Mia Couto, tendo como fio condutor a verossimilhança dos fatos pelo viés da criação 

mítica, na perspectiva de demonstrar o olhar desse escritor sobre a devastação cultural 

em Moçambique. Analisar-se-á, ainda, tendência atual das literaturas africanas de língua 

portuguesa de re-criarem tradição do seu povo. 

Palavras-chave: Mia Couto; verossimilhança; história; mito; Moçambique. 

 

Abstract: This paper is an analysis of the short story “The day exploded Mabata-bata”, 

by Mia Couto having as main driver the likelihood of bias by the facts of creation 

mythical, in order to demonstrate the look of this writer on the cultural devastation in 

Mozambique and current trend of African literatures in Portuguese re-establish the 

tradition of his people. 

Keywords: Mia Couto; likelihood; history; myth; Mozambique. 

 

É tendência nas literaturas africanas de língua portuguesa, desde sua origem, a 

construção de um ideal nacional comprometido com anti-colonialismo, dando 

preferência e ênfase a temáticas próprias da “nação” sem antes mesmo haver 

nacionalidade, fato que, posteriormente com a independência desses países africanos vai 

confluir na necessidade de “re-criar” a tradição devastada pelo colonizador, no 

proposito de “criar”, efetivamente, a nação. 

Nessa perspectiva de re-construção, surge Mia Couto com uma estrutura 

narrativa empenhada em buscar nos aspectos culturais do povo moçambicano uma 

identidade nacional, pois sendo ele fundamentalmente “um atento ouvidor de casos e 

histórias da boca do povo” demonstra em sua escrita “traços herdeiros de um realismo 

descritivo, socialmente revelador” (LARANJEIRA, 2001, p. 197). 

                                                           
1
 Graduando em Letras e suas Literaturas (Universidade de Pernambuco, Garanhuns – PE, Brasil), e-mail – 

andersonfrasao@hotmail.com, currículo Lattes – http://lattes.cnpq.br/1738572277015528 
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É certo, porém, que não cabe à literatura contar os fatos históricos, mas acaba 

nos remetendo a eles segundo a verossimilhança ou mesmo a necessidade 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 43), sendo que, neste caso, “a literatura, como „totalidade 

significante‟, tem a ver com a imagem e o registro da tradição, sendo a identidade 

literária um dos campos privilegiados da construção da identidade nacional” (MATA, 

2001, p. 37). Dessa forma, seria mais coerente perceber que Mia Couto, através de 

escrita, não resgata a tradição devastada, mas, sobretudo, intenta que esta seja re-criada. 

No seu livro “Vozes Anoitecidas” (1986) parece conter uma sintetização das 

vertentes literárias bastante verossímeis com a realidade moçambicana, que são 

absorvidas no desenvolvimento de outros trabalhos subsequentes, a exemplo da justiça 

sendo confortada pela tradição e a escrita permeada pela oralidade (CHAGAS, 2006, p. 

93). Assim, esse “aproveitamento” do real parece ficar bem evidente na compreensão de 

Maria Aparecida Santilli, pois para ela “de fato, „qualquer coisa acontecida de verdade‟ 

– como anuncia o „texto de abertura‟ de Vozes anoitecidas – teria embrionado a criação 

das histórias de Mia Couto” (1999, p. 99). (Grifos da autora). 

Diante disso, a análise que iremos empreender do conto “O dia em que explodiu 

Mabata-bata” nos permite considerar o contexto conflituoso de pós-independência e de 

guerra civil em Moçambique, bem como apreender o traço estético hipersensível e 

revelador do escritor que não se dissocia dos fatores sociais aos quais está inserido e, 

por conseguinte, conceber uma literatura análoga a essas questões. 

 

Um Paradoxo da Modernidade?  

 

Ao iniciar a leitura do conto “O dia em que explodiu Mabata-bata” nos 

deparamos imediatamente com uma tragédia que se abre no momento exato em que a 

narrativa tem começo, e por isso partilhamos desse acontecimento que irá se desvelando 

de modo a envolver todos os personagens. Note-se: 

De repente, o boi explodiu. Rebentou sem múúú. No capim em volta 

choveram pedaços e fatias, grãos e folhas de boi. A carne eram já borboletas 

vermelhas. Os ossos eram moedas espalhadas. Os chifres ficaram num 

qualquer ramo, balouçando a imitar a vida, no invisível pescoço do vento 

(COUTO, 1986, p. 27). 
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E, logo de saída nos é apresentado o pastor que cuidava desse animal e o seu espanto 

diante o ocorrido, tendo em vista que há “um instante” ele observava o animal que era o 

maior da manada e estava destinado à prenda do lobolo
2
 de seu tio. A ocorrência desse 

fato e a posterior apresentação do pequeno pastor nos leva a crer que seja este último 

“agente principal como derivativo do mesmo acontecimento” (SANTILLI, 1999, p. 

101). Notamos nesse fragmento, ainda, uma peculiaridade estilística desse autor em 

trazer para escrita traços típicos da oralidade, a exemplo da utilização da onomatopeia 

que descreve o mungido do boi, atenuando a verossimilhança. 

 Azarias é menino órfão que desde que perdeu seus pais trabalha na criação dos 

bois para seu tio Raul, pois a este é representada a figura paterna. Diante da explosão de 

um dos bois de seu tio, que chega a ser uma desgraça – não só por ele estar destinado ao 

lobolo, mas por significar uma perda –, o pequeno pastor busca uma explicação: “„Deve 

ser foi um relâmpago‟, pensou. Mas relâmpago não podia. O céu estava liso, azul sem 

mancha. De onde saíra o raio? O foi a terra que relampejou?” (COUTO, 1986, p. 27-

28). (Grifos do autor). Mas essa hipótese é rapidamente abandonada por não ser 

coerente diante as perspectivas dos fatos, o que acaba por instaurar incertezas. 

 Dessa maneira, Azarias recorre a outra explicação, mas sendo esta fundamentada 

no seu conhecimento cultural: 

 Interrogou o horizonte, por cima das árvores. Talvez o ndlati, a ave do 

relâmpago, ainda rodasse os céus. Apontou os olhos na montanha em frente. 

A morada do ndlati era ali, onde se juntam os todos rios para nascerem da 

mesma vontade da água. O ndlati vive nas quatro cores escondidas só se 

destampa quando as nuvens rugem na rouquidão do céu. É então que o ndlati 

sobe aos céus, enlouquecido. Nas alturas se veste de chamas, e lança seu vôo 

incendiado sobre os seres da terra. Às vezes atira-se no chão, buracando-o. 

Fica na cova e deita sua urina (COUTO, 1986, p. 28). 

É perceptível a influência das forças cósmicas na vida desse personagem, pois ele busca 

na sua tradição a explicação para esses fatos. Essa ocorrência nas obras de Mia Couto se 

dá pelo fato de serem as raízes míticas de sua escrita proveniente da tradição oral dos 

bantos, onde o mito e a contemplação da natureza exercem grande relevância 

                                                           
2 Costume tradicional em Moçambique, segundo o qual a família da noiva deve receber pela “perda” que o casamento desta 
representa. 
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(CHAGAS, 2006, p. 89). E Carmen Secco reitera a utilização desse traço estilístico do 

referido autor:  

Mitos, ritos e sonhos são caminhos ficcionais trilhados pelas narrativas de 

Mia Couto que enveredam pelos labirintos e ruínas da memória coletiva 

moçambicana como uma forma encontrada para resistir à morte das tradições 

causada pelas destruições advindas da guerra (2006, p. 72). 

 Essa recorrência ao conhecimento mítico ancestral nos parece esteticamente bem 

peculiar neste escritor moçambicano, pois ele busca através da linguagem rememorar 

esses valores e trazê-los para o presente, haja vista sua relevância. E isso nos remetendo 

ao que diz Inocência Mata, pois segundo ela “Já não se trata, pois, um mero processo de 

evocação ao passado, mas a sua explicação para que funcione como factor interior ao 

presente” (MATA, 2001, p. 69). 

 Vale ressaltar, ainda, que segundo a psicanálise é provável que os mitos sejam 

amostras distorcidas de fantasias e desejos de nações e dessa forma representariam os 

“sonhos seculares da humanidade jovem” (FREUD, 1974, p. 157). (Grifos do autor). 

Dessa maneira a explosão do boi não poderia ser explicada de outra forma, já 

que a urina do ndlati era maligna e poderia provocar efeitos desastrosos. Sendo até 

necessário, certa vez, evocar os saberes do velho feiticeiro para retirá-las. Diante desse 

pressuposto, provavelmente o Mabata-bata teria pisado em uma dessas réstias malignas 

da ave e explodido. Mas o pequeno pastor sabia que os demais não compreenderiam por 

essa ótica já que quando queimados por relâmpagos os bois deixam seus fragmentos de 

cinza, o que não aconteceu com Mabata-bata. E, através disso nos parece coerente 

afirmar que Azaria é uma metáfora da presença da tradição no presente, pois ele é 

portador de saberes que parecem estar dizimados nos demais personagens da narrativa, 

haja vista que a modernidade advinda pela guerra parece romper com a tradição cultural 

local. 

Ao observar que os outros bois se assustaram e se espalharam Azarias vai 

tomando consciência da gravidade da situação e o que ela pode lhe proporcionar, e é 

justamente neste momento da narrativa julgamos um momento bastante especial, pois 

significa um novo direcionamento na cadência dos novos acontecimentos. O modo 

como a personagem apreende a realidade em grau máximo, ou seja, a epifania. Segundo 

Nádia Battella Gotlib a  
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Epifania, tal como a concebeu James Joyce, é identificada como uma espécie 

ou grau de apreensão do objeto que poderia ser identificada com o objetivo 

do conto, enquanto uma forma de representação da realidade. Para Joyce, 

segundo um dos capítulos de seu Stephen Hero, epifania é “uma 

manifestação espiritual súbita”, em que um objeto se desvenda ao sujeito. 

Trata-se em ultima instância, do modo de se ajustar um foco ao objeto, pelo 

sujeito. Seria um último estágio dessa tentativa de ajuste, que se faz primeiro 

por tentativas, depois, com sucesso (1995, p. 51). (Grifos da autora). 

Sendo esta realidade intensificada quando o menino lembra as advertências do seu tio: 

“– Não apareças sem um boi, Azarias. Só digo: é melhor nem apareceres” 

(COUTO, 1986, p. 28). (Grifos do autor). O que fazer diante das ameaças do seu tio? 

Azarias se interroga tomado por um denso sentimento de medo. A única alternativa que 

lhe vem é fugir. É acalentado pela ideia de que não deixará saudades em ninguém, pois 

como sempre foi sempre vítima de maus tratos do seu tio e exaustivo trabalho, era 

arrancado da cama antes de todos e só dormia depois de todos já tivessem dormido e, 

mais que isso, era privado até de ir à escola. Partiu, mas “Sentia que não fugia: estava 

apenas a começar o seu caminho” (COUTO, 1986, p. 29). Aqui, a instauração do efeito 

trágico nos é bastante evidente, pois, como sabemos, esse tipo de imitação implica em 

uma ação, e está, por sua vez, alude a atitudes dos personagens. Dessa maneira, 

entendemos a tragédia não como a imitação dos homens, mas as suas ações 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 36). 

Entardecendo, a avó Carolina espera Raul com aflição, já preocupado com a 

demora do pequeno pastor: 

– Essas horas e o Azarias ainda não chegou com os bois. 

– O quê? Esse malandro vai apanhar muito bem, quando chegar. 

– Não é que aconteceu uma coisa, Raul? Tenho medo, esses bandidos... 

– Aconteceu brincadeiras dele, mais nada. (COUTO, 1986, p. 29-30). 

(Grifos do autor) 

E, depois da janta, quando se ocupam os com assuntos referentes ao lobolo e o 

casamento de Raul, são interrompidos por três soldados que vêm comunicar a explosão 

do Mabata-bata: 
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– Boa noite. Vimos comunicar o acontecimento: rebentou uma mina esta 

tarde. Foi um boi que pisou. Agora, esse boi pertencia daqui. 

Outro soldado acrescentou: 

– Queremos saber onde está o pastor dele. 

– O pastor estamos à espera, respondeu Raul. E vociferou: Malditos 

bandos! 

– Quando chegar queremos falar com ele, saber como foi sucedido. É 

bom ninguém sair na parte da montanha. Os bandidos andaram 

espalhar minas nesse lado. (COUTO, 1986, p. 30). (Grifos do autor). 

Ao se voltar sobre essa ocorrência, percebemos que ela acontece meramente por 

intermédio dos fatos, desprezando a tradição. Note-se que a explicação de Azarias é 

contradita pelos soldados, o que institui um paradoxo. Ou seja, mito e história são 

colocados lado a lado, pois temos a versão da criança portadora de um discurso cultural 

e a dos adultos marcada pela presença da “realidade” dos fatos. Sobre isso nos diz 

Santilli: 

Neste conto, os mesmos eventos percebem-se por duas óticas contrárias que 

correm paralelas até a cena final: aquela do menino, em cuja visão mítica as 

desgraças ligam-se à ave ndlati, e versão da outra faixa etária – a dos adultos 

– que se constrói com os informantes históricos, sobre as minas que 

explodem, responsáveis, como agentes dramáticos, pelo infeliz (2003, p. 169) 

(Grifos da autora). 

Com isso, recebendo as devidas instruções dos soldados sobre o perigo de sair de casa, 

tendo em vista que os bandidos andaram espalhando minas nos entornos, Raul 

desobedece no intuito de procurar os outros bois mato adentro, pois ele é reconhecia a 

sabedoria do menino e “Ninguém competia com ele na sabedoria da terra” (COUTO, 

1986, p. 31). Fez cálculos de onde poderia o pequeno pastor teria se refugiado. 

Chegando ao lugar hipoteticamente calculado, Raul ordena: “– Azarias, volta. 

Azarias!”, sem encontrar resposta além do barulho do rio. “– Apareça lá, não tenhas 

medo. Não vou-te bater, juro” (COUTO, 1986, p.31). (Grifos do autor). Contudo, não 

dizia a verdade. 

 Nesse ínterim, a avó Carolina segue Raul e quando esse escuta o barulho de 

passos julga que fossem de Azarias, contudo era da avó. Ele Reclama: “– Volta em 
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casa, avó! – O Azarias vai negar de ouvir quando chamares. A mim, há-de ouvir” 

(COUTO, 1986, p. 31). (Grifos do autor). E era bem verdade, pois o menino só confiou 

na avó e só a ela confidenciou que iria fugir, mesmo não havendo lugar para ir. Durante 

todo esse tempo Raul permanece impermeável a qualquer emotividade, deixando 

transparecer apenas os pensamentos de agressão ao menino: “– Esse gajo vai voltar 

nem que eu lhe chamboqueie até partir-se dos bocados” (COUTO, 1986, p. 32). 

(Grifos do autor). Mas ele é repreendido pela avó, que entende o sofrimento do 

pequeno: “– Cala-te, Raul. Na tua vida nem sabes da miséria” (COUTO, 1986, p. 

32). (Grifos do autor) Note-se que esse momento da narrativa nos aproxima do efeito 

trágico, tendo em vista que este representa uma ação que representando pena e temor 

opera a catarse das emoções (ARISTÓTELES, 2005, p. 35), copiosamente como a 

narrativa. Avó Carolina é reconhecedora do sofrimento do pequeno e, principalmente, 

sabe que ele não tem culpas pelo incidente do boi e que por isso não deve ser punido. 

 Nesse espaço de tempo ela consegue obter retorno pelo chamado ao neto, e após 

ele lhe dizer que já recolheu os bois ela faz com que seu tio lhe prometa o direito de ir à 

escola no próximo ano. E Raul promete, mas mentiras. O que nos remete a Maria 

Aparecida Santilli: 

Por um lado, o desejo aqui se manifesta no jogo de contrários, do prazer e da 

dor: da dor da vida reprimida/insatisfeita e a do prazer do bem-para-o-

homem, aqui projetado no imaginário juvenil, na transmutação de 

implicações idealistas, por necessidades ditadas pelas condições em que a 

personagem, Azarias, vive (1999, p. 103). 

Assim, diante dessa possibilidade de realização desse desejo reprimido, Azarias vai se 

revelando, saindo do oculto. Contudo, um fato inesperado ocorre e atribui à narrativa 

novos caminhos. O menino vê uma claridade súbita no meio da noite. O pequeno pastor 

absorve o vermelho que se faz com o barulho de fogo estourando, e eis que no escuro da 

noite ele avista o ndlati. Sentiu vontade de gritar perguntando em quem a ave pousaria, 

porém não o fez. Então, Azarias pensa: 

– Vens pousar a avó, coitada, tão boa? Ou preferes no tio, afinal das 

contas, arrependido e prometente como o pai verdadeiro que morreu-

me? 
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E antes que a ave do fogo se decidisse Azarias correu e abraçou-a na viagem 

da sua chama (COUTO, 1986, p. 33). (Grifos do autor). 

Diante disso, podemos entender a similaridade do desfecho da narrativa com o começo. 

Justapor seres diferentes em uma tipicidade dos fatos nos faz refletir sobre o contexto 

atribulado e conflituoso em Moçambique. E esse abraço com a ave do trovão nada mais 

é que a resultante busca por liberdade e salvação, o que culmina na catarse da 

personagem (SANTILLI, 1999, p. 104). 

 

Considerações Finais 

 

Na narrativa analisada, pudemos constatar um confronto entre a tradição e a 

modernidade ocasionada pela presença do colonizador e a guerra civil, de modo que ela 

– a modernidade – personificada nas minas explosivas, pode também ser vistas 

metaforicamente, pois esse contexto além de ocasionar perda de homens, mas também 

trás a perda dos valores ancestrais. 

 Assim, neste conto Mia Couto configura em uma criança a resistência de tais 

valores, caracterizando no universo juvenil uma oposição a essa devastação, nos 

remetendo ao que diz Pires Laranjeira sobre essa caracterização nas literaturas africanas, 

a utilização desse universo para se chegar ao nacionalismo, pois são jovens “que 

carregam nos ombros o sonho e a responsabilidade da mudança, às vezes morrendo por 

ela” (LARANJEIRA, 2001, p. 199). Em outras palavras, a re-criação da nação para ser 

constituída mediante a literatura tende considerar os aspectos reais do cotidiano 

moçambicano, pois nas próprias palavras do autor em entrevista a Vera Maquêa: 

“Quanto mais perto dessa „tradição‟ e de uma certa „oralidade‟ mais próximos 

estaríamos dessa tal moçambicanidade” (2005, p. 207-208). 

Vale ressaltar, ainda, que a formação do nacionalismo através da obra poética é 

um intento compartilhado por outros autores moçambicanos antes mesmo da 

independência das colônias, mas sendo na década de 1980 que se alarga esse processo, 

principalmente com a fundação da Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO), 

pois como nos diz Inocência Mata “Uma das tendências mais significativas da actual 

literatura africana, com especial ênfase para a literatura angolana, é o trabalho de 
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interpretação do passado, seu funcionamento e projecção no presente através de 

mediações metafóricas, simbólicas e alegóricas” (MATA, 2001, p. 59). 

Mediante esta narrativa ambientada no cotidiano local é possível nos 

aproximarmos da realidade contextual dessas comunidades através da verossimilhança e 

desvelar parte da história de Moçambique, já que essas “estórias enraízam-se na história 

da comunidade, e isso tem pelo menos uma conseqüência a nível de metáfora: ela acaba 

por referir, sempre (ainda que por sugestão subtilizada quase ao máximo) a realidade 

concreta de Moçambique” (LEPECKI apud CHAGAS, 2006, p. 88). Dessa maneira, por 

meio da linguagem Mia Couto possibilita que seus leitores se aproximem do contexto 

cultural do seu país, corroborando o que já foi antedito, que a literatura não conta os 

fatos históricos, mas nos remete a eles. 
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RESUMO 

O presente artigo procura analisar a obra lírica de Luís de Camões, destacando suas 

principais características estéticas e, sobretudo, analisando as influências literárias e 

filosóficas sofridas pelo autor português. 
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A transição que o mundo ocidental conheceu, quando de sua passagem da Idade 

Média para o Renascimento, propiciou o surgimento de autores que, no conjunto, foram 

responsáveis por uma revolução literária sem igual, com o aparecimento das mais 
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importantes obras que o gênio humano já fora capaz de criar desde os primórdios da 

linguagem escrita. 

Assim, limitando-nos apenas à Europa, é por volta desta época que surgem não 

apenas as maiores obras literárias do Ocidente, mas também aquelas que de maneira mais 

incisiva contribuíram para a consolidação das línguas do continente, por meio de figuras 

nacionais do porte de Dante Aleghieri e Petrarca, na Itália; Cervantes e Garcilaso, na 

Espanha; Shakespeare, na Inglaterra; Rabelais, na França; e muitos outros. 

Em Portugal, essa realidade também acabou se impondo por meio da figura de Luís 

de Camðes, considerado um dos maiores autores renascentistas da Europa e o mais im-

portante poeta português. Por isso, se é possível dizer que o dolce stil nuovo foi introduzido 

em Portugal por Sá de Miranda, não há como negar que sua difusão deve-se principalmente 

a Camðes, que melhor do que qualquer outro poeta soube cultivá-lo, revelando inclusive 

uma nítida aproximação entre sua poesia a lírica petrarquista. A lírica camoniana, contudo, 

é singular: contém os elementos próprios de uma sensível reflexão individual, afirmando-se 

como a expressão máxima do eu-poético renascentista e português.  

Com efeito, como exteriorização do eu, a lírica, enquanto gênero literário, está mais 

propícia à expressão dos sentimentos íntimos, manifestando-se como confissão. (MOISÉS, 

s.d.) Dessa particularidade, nasce o conflito entre sua limitação e sua universalidade, sem 

que isso comprometa sua natureza clássica, nem sua condição diante da modernidade. 

(MAN, 1986) 

Representada pelas Rimas (1595), sua lírica constrói-se a partir do emprego de tipos 

diversos de poemas, tanto os da medida nova (odes, sonetos, canções, elegias, églogas, 

oitavas etc.) quanto os da medida velha (redondilhas), esta última, resquícios da poesia 

medieval que ainda persistia em Portugal. A temática amorosa prevalece em toda a lírica, 

moldada sob o influxo do petrarquismo, na forma, e do neo-platonismo, no conceito, 

redundando numa poesia verdadeiramente universal, que trata dos anseios e das paixões do 

homem, apreendendo o sentido do Amor por intermédio da Razão: “com efeito, vigiado 

pela Razão, que os clássicos erigiam em faculdade matriz no conhecimento do mundo e dos 

seres, o sentimento ou a emoção contém-se nos limites do equilíbrio e da harmonia”. 

(MOISÉS, 1977, p. 78) 

Entre dramática e confessional, sua lírica revela-se criativa, sensível e 
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particularmente humana, já que - ao lado da temática amorosa - é a condição humana, 

explorada no dilema entre a vida-sem-sentido e a morte-sem-razão, que o poeta elege com 

principal temática de sua lírica. Trabalhando com figuras de linguagem diversas, em 

particular com a antítese e o paradoxo, sua poesia lírica adianta, ainda, alguns aspectos 

estilísticos que estarão presentes de modo determinado no Barroco: “Amor que o gesto 

humano na alma escreve, / vivas faíscas me mostrou um dia, / donde um puro cristal se 

derretia / por entre vivas rosas e alva neve”. (CAMÕES, 1979, p. 117) 

Tematicamente, são ainda muitos os achados líricos de Camões, destacando-se, 

entre outros, o desconcerto do mundo, isto é, “o contraste entre o mundo tal como deveria 

ser e o mundo tal como é, o mundo dos valores e o mundo dos fatos, o mundo da ordem e o 

mundo do acaso”. (SARAIVA, 1999, p. 53) Outros temas que podem ser apreendidos da 

lírica camoniana são, por exemplo, a inexorabilidade do tempo e suas mudanças:  

 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, / Muda-se o ser, muda-se a 

confiança”), a idealização da figura feminina (“Alma minha gentil que te 

partiste / Tão cedo desta vida, descontente, / Repousa lá no Céu eternamente / E 

viva eu cá na terra sempre triste”), a natureza imponderável do amor (“Amor é 

fogo que arde sem se ver; / É ferida que dói e não se sente; / É um 

contentamento descontente; / É dor que desatina sem doer”. (CAMÕES, 1979, 

p. 141) 

 

Enfim, pode-se dizer resumidamente das composições líricas de Camões que 

“oscilam entre dois pólos: o lirismo confessional, em que o autor dá expressão à sua 

experiência íntima, e a poesia de pura arte, em que pretende transpor os sentimentos e os 

temas a um plano formal, lúdico”. (SARAIVA, 1999, p. 51) 

Analisando algumas poesias de Camðes, é possível revelar as principais 

peculiaridades líricas do grande bardo português. O tema do amor, por exemplo, é – como 

já salientamos - um dos mais recorrentes em sua obra e um dos mais caros ao poeta: 

 

"Amor é um fogo que arde sem se ver; 

é ferida que dói, e não se sente; 

é um contentamento descontente; 

é dor que desatina sem doer. 

 

É um não querer mais que bem querer; 

é um andar solitário entre a gente; 
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é nunca contentar-se de contente; 

é um cuidar que ganha em se perder. 

 

É querer estar preso por vontade; 

é servir a quem vence o vencedor; 

é ter com quem nos mata, lealdade. 

 

Mas como causar pode seu favor 

nos coraçðes humanos amizade, 

se tão contrário a si é o mesmo Amor?".  

(CAMÕES, 1979, p. 126) 

 

Sem dúvida nenhuma, nesta poesia o amor recebe tratamento especial, ao nos ser 

apresentado como um sentimento essencialmente contraditório. Poder-se-ia mesmo dizer: 

indefinível. Mas, curiosamente, capaz de causar entendimentos nos corações humanos. 

Além disso, trata-se, na concepção de Camðes, de sentimento extremamente ambíguo, uma 

vez que já traz dentro de si o seu oposto. 

Aliás, não parece ser outra a característica de toda a obra camoniana, o que levou os 

seus estudiosos a considerá-lo um homem dividido, onde estaria presente o conflito, o dual, 

a antítese. (CUNHA, 1987) Assim, a dualidade presente em sua poesia já se manifesta 

desde o primeiro instante, e não apenas no que tange aos seus componentes temáticos, mas 

também no seu aspecto formal: sendo o soneto por si mesmo uma forma poética propícia à 

tematização da dualidade, o poeta buscou enfatizar o recurso da oposição, por exemplo, 

com as rimas emparelhadas. 

Esse fato puramente formal tem seu correspondente no conteúdo do soneto, já que a 

ambigüidade de que é composto o amor surge como principal assunto: mais do que qual-

quer outra característica, para o poeta a oposição é a propriedade máxima do amor. Essa 

relação de oposição pode ser percebida verso a verso, quando então o poeta busca aliar 

metaforicamente os sentimentos tratados no poema a oxímoros contínuos, noção de 

contraste que pode também ser apreciada de maneira mais sutil, se observarmos que entre 

os vocábulos empregados pelo autor está implícito, na maior parte das vezes, a idéia de 

conflito. 

A idéia de oposição surge também neste outro conhecido soneto de Camðes: 

 

"Sete anos de pastor Jacob servia 
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Labão, pai de Raquel, serrana bela; 

mas não servia ao pai, servia a ela, 

e a ela só por prêmio pretendia. 

 

Os dias, na esperança de um só dia, 

passava, contentando-se com vê-la; 

porém o pai, usando de cautela, 

em lugar de Raquel lhe dava Lia. 

 

Vendo o triste pastor que com enganos 

lhe fora assi negada a sua pastora, 

como se a não tivera merecida, 

 

começa de servir outros sete anos, 

dizendo: - Mais servira, se não fora 

para tão longo amor tão curta a vida”. 

(CAMÕES, 1979, p. 132) 

 

Tendo como suporte temático um episódio bíblico, a contradição aflora em todo o 

seu vigor no final do soneto. Essa idéia, aliás, de uma vida breve demais para o extenso 

amor que o poeta devota à mulher eleita, é tão cara a Camões que irá emergir como um dos 

principais motivos literários de toda sua lírica. 

   Em outras de suas peças, o autor nos mostrará como essa submissão, essa condição cativa 

da alma amorosa, não consente ao amante nenhuma quietação, fazendo com que ele deseje 

até mesmo a morte, embora reconheça não ser ela privilégio de quem a queira. 

É interessante notar ainda neste poema o fato de o amor ser-nos apresentado, ao 

mesmo tempo, como um sentimento que, apesar de não ser regido pela razão, possui suas 

próprias leis. Ora, esse não é fato que se estranhe em Camões, se considerarmos, primeiro, 

os princípios da contradição sob os quais se assenta a idéia de amor camoniano, e, segundo, 

a fonte filosófica inspiradora dessa mesma noção, o neo-platonismo: por esses dois ele-

mentos, explica-se a presença da emoção (nas palavras do poeta, ausência de razão) e da 

razão (nas suas palavras, lei), na concepção do amor. 

A lírica camoniana, como causa e efeito de toda uma tradição cultural do Ocidente, 

reflete os anseios e desejos do homem ocidental; é também produto de seu tempo, preso a 

ele pela adesão às principais correntes humanísticas do Renascimento, mas não 

incondicionalmente, já que extrapola qualquer conceito limitado. Assim, pode-se 

depreender de sua obra inúmeros conceitos provenientes, por exemplo, do universo cultural 
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renascentista, conceitos que vão da dicção pretrarquista à filosofia neo-platônica, da 

tradição cortês remanescente às marcas da religião cristã ainda prevalecente na Península 

Ibérica. Embora seja possível detectar semelhantes indícios culturais, o grande feito de 

Camões foi saber adaptá-los a um estilo próprio de expressão poética: por isso, não se pode 

afirmar, por exemplo, que o neoplatonismo presente em sua lírica esteja ali de forma pura e 

impessoal, a começar pelo fato de Camões ter recebido esta filosofia por intermédio que 

outros poetas de sua época, que o bardo português costumava freqüentar assiduamente. 

Tampouco, limitou-se a uma tradução lusitana do petrarquismo, mas buscou recriá-lo com 

traços inconfundivelmente pessoais, fazendo-o adequar-se à sua poesia. 

Tal conjunção de fatores pode facilmente ser percebida, como vimos, no tratamento 

poético que Camões procura dar ao tema do amor em sua produção lírica: sendo herdeiro 

de uma tradição amorosa que se desenvolveu durante a Idade Média, introduziu no tema 

motivos neoplatônicos, adaptou seu estilo à expressão petrarquista e mesclou tudo isso a 

elementos da tradição cristã, sempre imprimindo no que fazia sua marca pessoal. A 

temática do amor, portanto, parece ser aquela que com mais freqüência e intensidade o 

poeta lusitano procurava abordar em suas peças líricas, o que nos chega a revelar a 

existência de um amor genuinamente camoniano, isto é, todo impregnado da 

mundividência de Camões. Não se pode imaginar contudo que este amor camoniano seja 

homogêneo, já que ele, ao contrário, revela uma variedade infinita de facetas. Uma das 

mais recorrentes é aquela que alia o amor a um sentimento etéreo, misterioso, indefinível, 

carregando consigo elementos opostos; outra imagem é a que identifica o amor à falta de 

razão, à insanidade e, às vezes, à própria morte. 

Não seria exagero dizer ainda que, em Camões, o amor revela-se principalmente 

pelo olhar - com efeito, os olhos na poesia camoniana possuem um lugar de destaque, quase 

sempre aliado à temática amorosa. Por isso, o poeta vê a amada não apenas com os olhos 

fisicamente concebidos, mas também, metaforicamente, com os olhos da alma e do 

coração. Curiosamente, pelos olhos atinge-se também o intelecto, como uma espécie de 

contraponto do que dissemos há pouco sobre a relação amor/razão. É por estes e outros 

motivos que consideramos não ter sido Camões apenas um poeta do amor, mas o de um 

amor específico, o de um amor camoniano. 

Apesar de ser obra de inestimável valor para a cultura portuguesa, a lírica 
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camoniana suscita problemas de várias ordens, como a autenticidade de seu texto literário: 

por ser “antigo”, chegou até nós de modo precário, colocando sob suspeição sua autoria e 

dificultando o estabelecimento de um cânone confiável. (FILHO, 1987)  

Isto não impede que consideremos Camões um dos maiores poetas do Ocidente e 

sua produção lírica uma das obras mais inspiradas da cultura lusitana. 
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“As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental.” 

Vinicius de Moraes 

  

Resumo: Este texto procura analisar de forma crítica o discurso filosófico de Søren Kierkegaard e o 

universo literário de Oscar Wilde, autores relevantes no contexto filosófico-literário do século XIX e 

da contemporaneidade. 

Palavras-chave: Dorian Gray. Literatura. Filosofia. Kierkegaard. 

 

Abstract: This text will try to analyze critically the philosophical discourse of Søren Kierkegaard and 

the literary world of Oscar Wilde, relevant authors in literary-philosophical context of the nineteenth 

century and contemporaneity.    

Keywords: Dorian Gray. Literature. Philosophy. Kierkegaard. 

 

1. Introdução 

 

De muitas formas, as obras, como resultantes da atividade discursiva, estão em 

constante e contínua relação umas com as outras, ainda que, na sua linearidade, isso possa não 

se explicitar. O escritor, imbuído no seu próprio ofício de escrever, ininterruptamente, dialoga 

sempre com novas obras e nunca se absorve de todas elas. Ao contrário, cada obra se 

modifica no conjunto de suas novas leituras, e cada nova escrita modifica a recepção e a 

interpretação de seus novos e infinitos leitores. Dessa forma, nenhuma obra é, portanto, 
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original, acabada, já que está sempre em relação com as outras obras do passado. Por outro 

lado, essa pluralidade discursiva vai além das dimensões internas da própria obra, estendendo-

se à leitura, que não mais dissemina a busca do significado único ou da verdade interpretativa, 

mas reafirma a multiplicidade de sentidos a partir das diferentes vozes que se cruzam nos 

discursos.  

É pensando assim, que procuraremos tratar a obra de Oscar Wilde, O retrato de 

Dorian Gray, de forma dialógica e comparativa. É claro que Dorian Gray pode ser (e já foi 

muitas vezes) lido e interpretado como sujeito fragmentado em constante conflito com o seu 

outro, ou seja, o retrato representando a expressão maior do belo, o duplo de Gray, duplo que 

carrega em si impressões sensuais, sarcásticas, irônicas, reveladoras da corrupção dos valores 

morais do protagonista. Contudo, nosso estudo não se restringe à abordagem da literatura 

fantástica e nem tampouco a exploração temática do gótico e do tenebroso na ficção 

romântica da primeira metade do século XIX.  

O retrato de Dorian Gray é, sem dúvida, obra de arte própria da literatura e, muito 

embora o texto literário seja apenas representativo, significando a si mesmo como se fosse 

parte de um jogo entre ficção e realidade, pretendemos considerar essa narrativa ofertada por 

Oscar Wilde como obra literária que extrapola a criação artística, a imaginação e a própria 

realidade. Em nosso estudo, O retrato de Dorian Gray será lido, lado a lado, com a concepção 

estética defendida pelo filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Nossa preocupação maior é 

não estagnar o aspecto literário de Dorian Gray sob o alicerce de teorias fechadas e 

conclusivas e, muito menos, aproximá-lo da história da estética tradicional. Contudo, ainda 

que de forma muito reduzida, aspiramos a pensar alguns novos parâmetros de leitura e crítica 

ao cruzarmos o discurso filosófico de Kierkegaard com o universo literário de Wilde, autores 

relevantes no contexto filosófico-literário do século XIX e da contemporaneidade. 

 

2. Dorian Gray versus Johannes 

 

Para Oscar Wilde, Dorian Gray experiencia a estética através do erotismo, da ironia, 

do desejo, do aplauso, do requinte, sentindo-se o próprio dandy inscrito na arte. Como o seu 

prazer é narcísico, Gray exalta o próprio Ego, não se importando em se situar dentro de um 
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ambiente revestido pela hipocrisia social. A vida do erótico Gray é a própria vivência 

artística, estética, ou seja, ele vive tudo o que lhe é permitido viver, sem limites. Assim 

descrita, a vida de Dorian Gray se aproxima da concepção estética de Kierkegaard. 

Para Kierkegaard, a estética não é caracterizada como ciência do belo (Baumgarten) 

ou a ciência dos princípios a priori da sensibilidade (Kant), nem como discurso sobre a arte. 

A estética kierkegaardiana é apresentada, desenvolvida e definida como forma de existência. 

Não é, portanto, um saber ou uma ciência, mas um modo de ser no mundo, imediatamente, 

determinado como desejo e imaginação, que não fornece unidade do eu, antes a sua dispersão. 

Contudo, se a estética kierkegaardiana é um meio, uma propedêutica, cujo principal objetivo é 

despertar a reflexão exigida pela consciência da escolha, pela ética, ao delimitarmos a esfera 

estética a partir de suas próprias características, situando-a no interior da topologia existencial 

proposta por pelo próprio Kierkegaard, não pretendemos analisar o personagem Dorian Gray 

enquanto indivíduo propenso a atingir a esfera ética no molde kierkegaardiano, mas refletir 

sobre ele à luz da estética kierkegaardiana.  

Partindo da definição de estética enquanto modo de vida, maneira de ser/existir no 

mundo, notamos uma proximidade entre Dorian Gray e muitos personagens de Kierkegaard, 

de modo exemplar, Johannes, o sedutor, descrito no Diário de um sedutor.  Ambos os 

personagens estão situados na imediatidade e sua existência é estética. A definição de estética 

enquanto modo de existência, modo de ser-aí no mundo, revela o influxo do romantismo não 

somente sobre o pensamento de Kierkegaard (Johannes), mas também sobre a ficção de Oscar 

Wilde, mais precisamente, sobre o seu personagem, Dorian Gray. 

 

3. Juízo estético como experiência interior  

 

O mundo da visão artística acerca-se não somente dos elementos temporais e 

espaciais, mas também dos sentidos, porque, para o observador, espaço, tempo e forma são 

fatores esteticamente significativos. Em O retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde reafirma o 

artista como criador de coisas belas e recoloca, sobretudo, o pensamento e a linguagem no 
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patamar de instrumentos representativos da arte. Isso nos leva a entender que aparência e 

símbolo constituem-se obra de arte, obra que, paradoxalmente, encobre o artista para revelar-

se na própria razão de ser arte. O “retrato” pintado é, pois, obra de arte, arte, por sua vez que 

imita a vida, sendo, contudo, incapaz de recriá-la. Compreendemos imitação aqui não em 

sentido platônico, enquanto mímise, mas criação pictórica que é a própria realidade com suas 

nuances e interpretações várias.  

O ato de criação artística somente se opera mediante as significações do objeto para o 

qual se volta a atividade do artista e, se o artista tende a aplicar o seu eu individual no ato da 

criação, essa individualidade não lhe é dada como ato determinante da criação, mas é 

antedada na interdependência entre arte-artista-obra, como definiu Heidegger (Cf. 

HEIDEGGER, 2002. p. 31). Por isso, a semelhança produzida pelo artista é algo ilusório, 

enganador, simuladora de uma realidade que de fato não existe.  

Nesse sentido, enquanto artífice, o artista joga gratuitamente com os dados da matéria 

e com a sensibilidade do observador, enredando-a na trama fabricada por sentimentos e 

emoções, ou apenas, de coisas possíveis. Daí decorre que, diante da representação do mundo 

artístico, não interessa de fato ao observador saber se o objeto representado existe ou não; o 

que mais importa é se o artista, respeitando as leis da natureza, tornou a representação 

possível, através do texto, da pintura, da imagem, do quadro. 

A criação, em termos de apreciação estética depende da sensibilidade do observador e 

da maneira distinta de como ele exprime a sua impressão sobre a coisa bela, enquanto 

vivência estética. Vale dizer que os juízos estéticos estão inteiramente conectados com a 

capacidade de provocar o julgamento, o diálogo expansivo do observador com o mundo dado 

pelo artista/autor, que reverbera na própria existência do observador. O jogo estético 

relaciona-se com a livre satisfação dos sentidos causados no observador ao apreciar, através 

da leitura ou observação, determinado aspecto de uma obra. A experiência estética, podemos 

assim conceber, é representação autônoma, é jogo funcional da imaginação que independe de 

qualquer fator externo. Ela é o prazer da consciência intimamente ligado ao juízo do gosto, 

como se a beleza fosse a condição de ser dos próprios objetos. 

A passagem da experiência estética a priori, tal como é defendida por Kant, é o 

resultado do desenvolvimento da sensibilidade. No período clássico-renascentista, a relação 
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entre o divino e suas representações constituíam o elemento ideal da arte. O divino revelava-

se na forma de sua própria representação artística, vinculando-se sempre à ideia de verdade, 

de natureza imitada. Tal relação só é compreensível sob o pano de fundo filosófico-teológico 

que concebia o homem como criatura
1
. Na modernidade, com a inversão cosmológica 

proposta por Nicolau Copérnico e a introdução do primado da subjetividade na ciência com 

Descartes, a arte tornou-se arte romântica. O cristianismo, através de sua profunda 

compreensão da transcendência, possibilitou a expressão da verdade através da linguagem das 

formas artísticas, embora a arte moderna não desejasse nada mais do que desvencilhar-se da 

tutela da religião, cedendo à estética do próprio subjetivismo artístico.   

O século XIX encena, pois, a fusão entre o clássico renascentista e a arte moderna. O 

excesso de consciência do artista romântico, por meio de sua ironia, traz à cena a 

subjetividade, e a arte cresce autônoma e desamparada de sua verdade contextual. O olhar do 

artista moderno é desafiador, rejeita as regras da tradição, reavalia o estético, interpõe-se, 

conscientemente, enquanto elo entre sujeito e objeto, razão e sensibilidade, fazendo com que a 

arte moderna cresça na constância de sua autossuficiência, enquanto disciplina autônoma no 

interior da estética
2
. Nesse sentido, a criação artística não mais se vincula à ideia grega de 

mímese ou de representação idealizada da natureza e da beleza perfeitas, mas proclama a 

textualidade do mundo natural por meio do eu do artista e dos novos sentidos que a intuição 

permite expressar.  

O papel da intuição, à medida que permite uma experiência imediata da realidade, em 

oposição à mediação do conceito, proporciona à arte a possibilidade de preenchimento do 

espaço de jogo nunca acabado, e é esse emaranhado de planos vazios que exerce a condição 

imprescindível da experiência estética. Nesse sentido, um dos impulsos da arte moderna é o 

desejo de anular a distância mediada entre o observador e a própria obra, em busca de uma 

recepção mais completa da arte. A completa experiência estética do real ocorre quando o 

                                                           
1
 Veja-se, por exemplo, toda a primeira parte intitulada “A autonomia da estética” da obra O que é estética?, de 

Marc Jimenez (Cf. GIMENEZ, 2006, p. 31-158). 
2
 Não por acaso, a estética tem o seu ponto de partida na obra homônima de Alexandre Gottlieb Baumgarten 

(publicado em 1740). A novidade característica dessa obra é o papel que desempenha a intuição, ligada à 

sensibilidade e concebida como forma de apreender a realidade e não mais ligada à razão. Para o 

aprofundamento sobre o papel da intuição ligada à sensibilidade, veja-se o seguinte texto: MALINOWSKI-

CHARLES, 2005, p. 539-541. 
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cojogador, aquele que “joga com”, realiza o trabalho de observar e entender a coisa mesma a 

que a obra se refere.  

Em outras palavras, o cojogador é parte do jogo da obra de arte, através do artista e da 

arte. Essa estrutura compreensivo-explicativa que pode ser aplicada a um retrato pode também 

ser encontrada em um texto escrito, executando o movimento permanentemente hermenêutico 

que governa a expectativa de sentido do todo lido e ou observado. Afinal, tanto o observador 

quanto o leitor cumprem o trabalho de significação e atualização da obra-texto ou do texto-

obra, pondo-se ambos diante do desafiante jogo interpretativo. É nesse sentido que não seria 

possível fazer juízo estético a priori, mas, sim, juízo estético enquanto experiência interior, 

experiência de individuação. 

 

4. Conteúdo e forma de expressão da beleza 

 

Para Schiller, o artista deve superar em si os limites do caráter específico de sua arte, 

re-significando a própria matéria que elabora. Na obra de arte verdadeiramente bela, o 

conteúdo – expressão palpável do espírito – deve-se subordinar à forma, à verdadeira 

liberdade estética. Então, seguindo a linha de raciocínio schilleriana, Dorian Gray, para o 

olhar de Basil, é a personificação do belo, da arte, é a forma imponente, a imagem que se 

impõe às expectativas do pintor, sendo, inclusive, muitas vezes, observado de longe, às 

escondidas. Logo, Dorian Gray se reafirma sobre o domínio artístico de Basil, mas deixa-o 

livre para imaginar. Basil, com a imaginação livre, joga com a imagem de Gray, aparência 

estética que é jogo, jogo de aparências, jogo que se distingue da realidade e da verdade. Nesse 

sentido, o fruir do olhar de Basil ganha autonomia e liberdade. Autonomia e liberdade, nesse 

sentido, concebida e realizada através do próprio despertar do impulso lúdico na interioridade 

do artista, como nos esclarece Schiller. 

 
É claro que aqui só se trata da aparência estética que se distingue da realidade e da verdade – 

não da aparência lógica que se confunde com essas –, que conseqüentemente é amada por ser 

aparência e não porque se possa tomá-la por algo melhor que ela mesma. Somente a primeira é 

jogo, ao passo que a segunda é mero engano [...] o impulso lúdico se apraz na aparência 
(SCHILLER, 2002, p. 130).   
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Por outro lado, conforme Schopenhauer (Cf. SCHOPENHAUER, 2005, p. 286), o 

conhecimento do belo situa-se simultânea e inseparavelmente no sujeito (consciência 

cognitiva) e na ideia concebida do próprio objeto. Ao definirmos algo por belo, 

implicitamente, confirmamos que esse algo belo é alvo de nossa observação estética, ou seja, 

o conteúdo e a forma são, sem si mesmos, expressões da beleza. O belo é atraente ao olhar por 

despertar admiração, atenção do seu observador, no entanto, não é a coisa que é bela. Para 

Schopenhauer, a beleza é da ordem da ideia, da representação, do juízo que o observador faz 

dessa coisa em si. 

O conceito de intuição realizado pela sensibilidade, em oposição à mediação 

conceitual, realizado pela razão, está muito próximo do conceito de representação 

schopenhaueriano. Para ele, a observação estética não se submete ao princípio da razão, 

vincula-se à vontade, recaindo sobre o próprio objeto, ou seja, é a ideia formulada que se 

prende à apreciação do objeto. Em outras palavras, não é o desenho, não é a forma em si que 

chama atenção do olhar; é a expressão, ou poderíamos dizer, a impressão, o significado que o 

desenho ou a forma adquirem através do olhar. Logo, se Basil tem Dorian Gray como objeto 

de contemplação estética, não é, exatamente, Gray que o seduz, mas a coisa sedutora é a ideia 

abstraída, tal como ao sedutor Johannes o interesse recai sobre a sedução e não sobre a 

seduzida. No desenho de Basil e na sedução de Cordélia encontramos a contemplação do 

belo. 

 

5. O fantástico e o duplo em Dorian Gray 

 

Sob influência da especulação filosófica, consequência da reação estética europeia 

contra o Racionalismo, os séculos XVIII e XIX também se inscrevem em um espaço marcado 

pelo fantástico na literatura. Os entrelaces da realidade psíquica com os dados empíricos do 

mundo, através da imaginação de muitos escritores, propiciaram a criação de personagens 

cercados de uma interioridade fragmentada e evasiva no tempo. A representação do 

sobrenatural na literatura se configura na busca de explicação e sentido para a existência, 

reflexo dos conflitos íntimos e anseios do homem da referida época. Os textos representativos 

da literatura fantástica levam o leitor a imergir no subconsciente humano, construído a partir 
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dos símbolos e metáforas que habitam as profundezas da mente, da mesma maneira que 

acontece no mundo onírico.  

É com o romantismo alemão nos fins do século XVIII e no início do século XIX, que a 

literatura fantástica passa a explorar os ambientes sombrios e tenebrosos e os seus efeitos 

macabros, cruéis e apavorantes, com o objetivo de representar a realidade do mundo subjetivo 

da mente e da imaginação. Por trás da aparência cotidiana, o bem e o mal se abrem através de 

cenas complexas e insólitas, em que a presença de elementos estranhos e criaturas grotescas 

ressaltam a atmosfera de terror e mistério. Em O retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde 

descreve a natureza do homem angustiado e demoníaco, que padece pelos efeitos malditos 

dos atos que a consciência dita.  

O fantástico, enquanto tema caro às artes em geral, se constrói no espaço literário da 

incerteza, enveredando por espaços vizinhos ao “estranho” ou o “maravilhoso”, não sendo 

mais que “a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as leis naturais, 

frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 1981, p. 16). O 

conceito de fantástico, portanto, se define em relação ao real e ao imaginário e transita entre 

as causas naturais e sobrenaturais, pondo-se justamente na possibilidade – ambígua – de 

realizar essa passagem entre uma e outra. Para o “efeito fantástico”, considera-se tanto o leitor 

implicado no texto quanto o personagem constituído na própria ambiguidade apresentada pela 

ficção. Esse efeito fantástico só é possível graças à constituição de um espaço onde o eu do 

autor e o eu do observador/leitor possui o seu ponto de confluência: a experiência estética. 

Dessa forma, a literatura fantástica, segundo Todorov, compreende a integração do 

leitor pedido pelo texto com o universo fantasioso do personagem criado pelo autor. A 

“percepção ambígua” do próprio leitor diante dos fatos narrados constitui-se como resposta, 

como desvio do real, como condição primeira para que o pacto com o fantástico aconteça. Em 

O retrato de Dorian Gray, não somente o próprio protagonista como também o leitor se 

perguntam e se debatem frente ao fenômeno de vida do retrato, que, sem dúvida, contradiz as 

leis da natureza. Contudo, Dorian Gray se mantém firme no seu universo alegórico, criado 

pelo pacto de leitura proposto e, ao leitor, resta-lhe o “fantástico”, o “maravilhoso”, que serve 

ao suspense e produz um efeito particular de medo, horror ou curiosidade no seu imaginário. 
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Dessa forma, o leitor/autor pactua em favor da ilusão dos sentidos ou reafirma o fantástico na 

realidade vivida, compartilhada por ambos, como preconiza Todorov: 

 

[...] percebe o acontecimento deve optar por uma das duas soluções possíveis: ou se trata de 

uma ilusão dos sentidos, de um produto de imaginação, e as leis do mundo seguem sendo o 

que são, ou o acontecimento se produziu realmente, é parte integrante da realidade, e então 

esta realidade está regida por leis que desconhecemos (TODOROV, 1981, p. 15). 

 

Isso posto, O retrato de Dorian Gray carrega em si o toque refinado de ironia, o 

humor gótico inglês e, distanciado das realidades sociais, reveste-se no jogo subjetivo do 

espírito, da fantasia intelectual de Oscar Wilde. Se o retrato juntamente com o cinismo do 

sorriso nele inscrito aflora da imaginação de Wilde, que parte do mundo sombrio da natureza 

humana, talvez, assim, o próprio autor adquira desenvoltura para, infalivelmente, julgar a vida 

que muitos leitores poderiam apenas imaginar na realidade. A interioridade de Dorian Gray 

aparentemente contraditória é a sua forma de ser/habitar o mundo. Semelhante a Johannes, 

Dorian Gray se deixa levar por seus impulsos estéticos, misturando ingenuidade e cobiça, 

beleza e erotismo, ao ponto de subverter o real, transformando o fantástico em realidade, em 

sua própria natureza, em seu modo de existir.   

 
Mas a estranha expressão que havia notado no rosto do retrato permanecia nele, mais nítida 

ainda. A luz ardente e vibrante mostrava traços de crueldade nos cantos da boca, tão 

claramente como se fosse ele próprio que se olhasse num espelho, depois de haver praticado 

algum ato repugnante [...] Não era imaginação sua. A coisa era horrivelmente visível (WILDE, 

1972, p. 113). 

 

Realidade ou fantasia? Sonho, verdade ou ilusão? Os acontecimentos vivenciados por 

Dorian Gray são impossíveis de explicar através de conceitos, embora algumas teorias 

científicas sejam sugeridas por Basil, o pintor, para justificarem tais ocorrências: “Não! Isso é 

impossível. Este aposento é úmido. O mofo se formou sobre a tela. As cores que empreguei 

continham algum veneno mineral. Digo-lhe que é impossível” (Wilde, 1972, p. 189). Por 

outro lado, se a intensidade emocional, provocada pela improbabilidade da ocorrência do 

fantástico ou do ilusório na vida de Gray leva Basil a questionar se o que vira era engano ou 

engano de sua própria visão, também essa incredulidade reflete na interpretação do leitor que 
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passa a rechaçar o mundo ficcional criado por Wilde. Contudo, a vacilação entre o mundo 

aparentemente real dos personagens e o mundo empírico do leitor, embora solicite 

explicações naturais para os fatos, satisfaz-se com a marca do sobrenatural, com as inscrições 

alegóricas e poéticas oferecidas pela trama através da própria evidência do fantástico e do 

ilusório, já que o pacto de leitura firmado deixa o leitor crédulo das visões evocadas por 

Dorian Gray frente o seu retrato.  

Por outro lado, como afirma Clément Rosset (ROSSET, 1985), a duplicação do real, 

que constitui a estrutura oracular do acontecimento, é considerado o fundamento do discurso 

filosófico metafísico, de Platão aos nossos dias. Logo, o real, em sua imediatidade, só pode 

ser admitido e compreendido ao considerar a aparência de outro real, o modelo, a imagem que 

lhe confere sentido e realidade. Assim sendo, se o duplo parece fisgar a pessoa real em 

proveito da representação, o interior de Dorian Gray é captado pela réplica. A imagem 

retratada e emoldurada na tela é o que o apreende na ilusão e adoração de sua beleza, como 

acontece num processo de autofascinação. O conceito de estética, defendido por Kierkegaard, 

permite que essa aparente ilusão torne-se realidade interior onde o autor/leitor se encontra. 

Nesse sentido, tanto Dorian Gray quanto Johannes não tem consciência de si mesmo, 

mas compreendem o jogo/representação como realidade por excelência. Por isso, ambos se 

mostram perdidos em si mesmos, angustiados, necessitando do testemunho e dos elogios 

exteriores, de algo tangível e visível para reconciliar consigo mesmos. Sozinhos, eles não 

representam nada, e se o retrato ou a sedução não conseguem mais dar vida à sua beleza ou 

astúcia, o duplo não garante mais a existência do outro, do modelo, deixa, simplesmente, de 

existir. O que Dorian Gray e Johannes buscam não se encontra duplicado em um espelho, mas 

na própria interioridade de cada um. Para ambos, vale o que Oscar Wilde afirma sobre o 

comportamento de Dorian Gray:  

 

[...] sentava-se diante do retrato, muitas vezes odiando a si mesmo, mas algumas outras, cheio 

desse orgulho próprio e individualista que é quase fascinação do pecado, e sorria com secreto 

prazer àquela sombra informe que suportava a carga que lhe cabia a ele próprio (WILDE, 

1972, p. 170). 
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O retrato de Dorian Gray, enquanto obra de arte, tem o privilégio de ser apenas um, 

ser único, esteticamente insubstituível. Assim, não tendo, portanto, outro correspondente, o 

seu igual, após a sua destruição, não haverá mais nenhum. Por outro lado, o ato de destruir o 

retrato, revela a conciliação de Dorian Gray consigo mesmo. Oscar Wilde, assim como 

Kierkegaard devolvem ao leitor a sua própria individualidade, à medida que realizam uma 

pseudo-captação do leitor ao longo da leitura, mas afirmam, no fundo, uma verdade muito 

séria: a identidade pessoal é algo intransferível. 

Contudo, a vida que desponta no retrato, o duplo de Gray, significa, de certa forma, a 

morte e a renúncia do modelo, que se despoja de si mesmo em benefício de um duplo, de um 

fantasma cruel, um espectro chamado beleza. Por isso, confrontar-se com o retrato é o mesmo 

que presenciar a si mesmo, fato que Dorian Gray definitivamente evita. O retrato, então, 

trancado no porão escuro da casa de Gray ganha dimensão mais que alegórica, representa, 

sobretudo, a necessidade de Gray em renunciar a própria imagem, porque esta exterioriza tudo 

o que o personagem de fato representa, o “horrivelmente visível”.  

 

6. Dorian Gray à luz da estética de Kierkegaard 

 

Marcado pela escola romântica, Kierkegaard vê a estética como esfera na qual a 

existência humana está devotada a um ideal de sensação, de amor sensual e trágico. O 

indivíduo estético se contenta com o presente e procura sua satisfação, instantaneamente, no 

prazer. Nesse sentido, em boa medida, essa concepção estética está muito próxima ao 

hedonismo, defendido por Epicuro. Para Dorian Gray, o mistério da vida havia sido revelado 

por Lord Henry, e a partir daí, Gray se impõe à busca incontrolável de novas sensações, 

criando “um novo hedonismo”, isto é, a sua beleza e juventude tornaram-se símbolos visíveis 

do desfrute de todas as possibilidades existenciais.  

Dorian Gray é atraente, tem um poder magnético próprio, um fascínio sedutor que 

atrai para si as outras pessoas. Nesse sentido, a existência estética descrita por Kierkegaard e 

vivida por Dorian Gray reside na exterioridade, pois não passa de uma realização da 

satisfação imediata, porque a estética fixa o indivíduo na imediatidade e na procura do prazer 
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sensual/sensorial, sem que essa imediatidade transborde em costume/hábito (Base da ética 

kantiana, por exemplo). 

Além de ser uma forma de ser/existir no aqui e agora da existência, a estética é 

compreendida por Kierkegaard como esfera do possível, não do possível concreto, mas do 

possível enquanto sonho e imaginação. Nessa descrição de estética, a distância entre arte e a 

vida é suprimida. O esteta é incapaz de sair do universo dos possíveis que ele propriamente 

constrói. A estética caracteriza e torna-se personalidade estética, onde, submissa à 

imaginação, carece e clama por uma existência, para manter-se como paixão de existir. Por 

isso, em Kierkegaard, a recusa da decisão (escolha) e a recusa ao salto para a esfera ética, 

enquanto recusa do dever que comanda o tornar-se a si mesmo histórico, é a busca do 

instantâneo e do transitório, do finito. Nesse sentido, podemos aplicar à estética de 

Kierkegaard e à literatura de Oscar Wilde, à ideia de arte como criação, oganização da 

finitude, na perspectiva de Alain Badiou: 

 

Eu sustentaria até de bom grado que a obra de arte é de fato a única coisa finita que existe. 

Que a arte é criação de finitude. Ou seja, é criação de um múltiplo intrinsecamente finito, que 

expõe sua organização no e pelo recorte finito de sua apresentação, e aposta em sua 

delimitação (BARDIOU, 2002, p. 22). 

 

Em Kierkegaard, corrobora com tal interpretação, o papel que a estética desempenha a 

partir dos mitos narrados na primeira parte de A alternativa, em que é descrito o lugar das 

figuras lendárias, desempenhando um papel de uma existência imaginária, como os 

personagens de Don Juan e de Fausto, por exemplo. O plano da imaginação não é, portanto, o 

plano do “pathos da existência”, mas, sim, o lugar do pensamento, da “paixão da e pela 

possibilidade”, onde tudo muda, mas tudo permanece fictício. Fausto, enquanto espírito, 

persegue, na estética kierkegaardiana, a trajetória de Don Juan. Em Fausto, o espírito (a 

linguagem) entra na estética e fracassa: a visão de um saber absoluto não conduz a felicidade, 

mas a desgraça, ao desespero. Do ponto de vista da sedução, o progresso da estética torna-se 

claro. Se Don Juan é o sedutor dos sentidos, Fausto seduz pela palavra, portanto, de maneira 

reflexiva, de maneira imediata, sem o auxílio do concreto. Se Don Juan é uma ideia musical e 
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dispersa na continuidade temporal, Fausto encarna uma ideia histórica: a ponto de cada época 

possuir seu Fausto. 

Já Oscar Wilde, dá uma dimensão faustiana à marcante figura de Dorian Gray através 

da presença do diabólico, do desejo de ultrapassar limites e, consequentemente, dos seus 

questionamentos acerca do destino da alma humana. Para Dorian Gray, a prática do mal, em 

diversos momentos, era simplesmente o “meio necessário à realização de sua concepção de 

beleza” (Wilde, 1972, p. 177), pois é Lord Henry que encarna o demoníaco, Mefistófelis.  

Dorian Gray se inscreve no liame do próprio Fausto, ou seja, permanece sempre jovem 

à medida que o seu retrato envelhece. A sua beleza não se macula nunca, pois é o rosto 

pintado na tela que suporta o peso de suas paixões e de seus pecados, contudo Gray vive 

sempre estigmatizado, cercado pela angústia de lidar com os seus próprios pensamentos, o 

que o leva a pagar a pena crucial com a própria vida: Gray mata Basil para, em seguida, 

destruir o retrato pintado por Basil. Matando o passado, Gray mata a si mesmo, destruindo a 

sua monstruosa alma visível e tudo o que ela significa, isto é, a ambição pela beleza plena, o 

prazer associado à ação reflexiva da consciência desdobrada na prática do mal, o 

experimentalismo através da busca e afirmação de si. Em sua interioridade, Dorian Gray 

costumava 

 

[...] espantar-se com a psicologia superficial daqueles que concebem o Eu humano como uma 

coisa simples, imutável, digna de confiança e possuidora de uma só essência. Para ele, o 

homem era um ser de múltiplas vidas e múltiplas sensações, uma criatura complexa e com 

uma infinidade de facetas, que levava em si as heranças estranhas de pensamentos e de 

paixões cuja carne estava minada pela enfermidade monstruosa da morte (Wilde, 1972, p. 

173). 

 

Em várias passagens da narrativa, Dorian Gray pergunta a si mesmo se o que lhe 

acontece é certo, é real ou se, pelo contrário, trata-se de uma ilusão, que adota a forma de um 

sonho ou se não é o fantástico universo da incerteza que o atormenta “[...] e o retrato? Que 

pensar daquilo. Possuía o segredo da sua vida e revelava a sua história [...] deveria olhá-lo de 

novo?” (Wilde, 1972, p. 113). Essa ambiguidade presente no íntimo de Dorian Gray, amar a 

própria beleza e odiar a própria alma, subsiste até o fim da narrativa de forma dicotômica e 

persistente. É claro que o jovem Gray, muitas vezes, se assombra ante as coisas 
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extraordinárias que o rodeava, deixando visível para o leitor o próprio mistério em que estava 

submerso.  

 

[...] devia ser apenas uma ilusão dos seus sentidos ofuscados. A horrível noite que acabava de 

passar tinha criado fantasmas. De repente, aquela pequena mancha escarlate que leva os 

homens à loucura caiu-lhe no cérebro. O retrato não havia mudado. Era uma imbecilidade 

pensar nisso (Wilde, 1972, p. 114). 

 

Se a estética repousa sobre as sensações e as stemninger (estados d’almas), aquele que 

se abandona a ela tenta desesperadamente preencher uma necessidade ideal. Aquilo que o 

poeta procura não reside em si mesmo, está fora, no exterior dele: do mesmo modo, o esteta, 

na condição de especialista do imediato, se vê condenado à contradição com ele mesmo, visto 

que procura, na realidade, uma idealidade que não existe, ao procurar na idealidade uma 

realidade que o contradiz. Resultado: o poeta acaba recusando a realidade, negando sua 

própria existência finita e abraçando a idealidade, construída ficticiamente. O paradoxo do 

modo estético da existência é, assim, estabelecido sobre a utopia que consiste em procurar a 

idealidade pura para admirar, esquecendo-se da existência, quer dizer, esquecendo do outro 

modo de existência, a vida ética, vivida no tempo como um contínuo e guiada pelo dever 

moral e pelo compromisso ético.  

Dorian Gray, um homem dono de si mesmo, que dava fim a um desgosto com a 

mesma facilidade com que inventava um prazer, diz muito sobre a interioridade do indivíduo, 

e o elemento sobrenatural, que permeia a trama narrativa, somente aparece carregado de 

sentido quando confrontado em relação à existência, ao outro. Na verdade, enquanto esteta 

romântico, que se põe à mercê de suas emoções, experimentando o gozo pleno por que sabe 

dominá-las, Dorian Gray se configura como um desses personagens fascinantes, desses que 

muitos leitores procuram em vão na sua realidade, ou que no todo ou em parte, gostariam de 

ser. Para Dorian Gray, sim 

 

[...] a vida tinha decidido por ele – a vida e a infinita curiosidade que ele sentia por ela. Eterna 

juventude, paixão infinita, prazeres sutis e secretos, alegrias ardentes e pecados mais ardentes 

ainda [...] todas essas coisas lhe estavam reservadas (WILDE, 1972, p. 130). 
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Em Kierkegaard, o sedutor, Johannes, encarna o limite de toda a sedução e, por fim, o 

limite do modo de vida estético existencialmente vivido. Por isso, ele é o caso-limite, 

personificação da estética kierkegaardiana, à medida que ele é o mais cruel inimigo da 

inocência, o mais temível inimigo dos sentidos e inimigo mortal da imediatidade. Johannes é 

paradigmático porque é um sedutor reflexivo e está situado na fronteira da estética e da ética. 

Johannes decreta a insuficiência da estética, por seu excesso de reflexão, mas não consegue 

passar à ética, porque carece da realidade. Indo além de Fausto, o sedutor se separa da 

imediatidade, através da reflexão, sem sair da imediatidade e acaba reduzido a um mundo 

fictício: Johannes torna-se vítima da idealidade por ele aspirada, tornando-se um ventríloquo, 

um pseudo Self, pois vazio e sem unidade. Isso ocorre porque ele deseja viver outro modo de 

vida, viver numa esfera superior a esfera estética, mas não renuncia a realidade imediata. 

Assim delimitada, a estética se caracteriza pela multiplicidade e pela descontinuidade. 

Ela é múltipla, dado que se expressa de modo diverso em Kierkegaard: através de vários 

pseudônimos, através de figuras lendárias e de diversos textos em diversas atmosferas. Ela é 

múltipla, visto que a sua exposição deve ser adequada à ideia que ela representa, sem a 

preocupação com a unidade conceitual. Para Kierkegaard, a estética não oferece nenhuma 

influência sobre o real, bem como não aceita nenhum princípio diretor e encontra no elemento 

sensorial sua correta atmosfera, que é o seu único ponto de contato com o real.  

 

7. Conclusão 

 

Os personagens-estetas de Kierkegaard e o personagem-quadro de Oscar Wilde estão 

unidos pela ausência de realidade. A aproximação requerida para a compreensão de tais 

personagens-tema só é possível mediante a estética, concebida como momento não-conceitual 

e como pura possibilidade que funda o real, real tomado como critério para julgar a realidade. 

Dessa forma, condicionada pelas stemninger, a estética obriga o indivíduo a viver na 

dispersão. A carência de unidade do eu é o resultado de uma vida paradoxal, devotada à 

idealidade. Por isso, o modo de vida estético, apesar de ser uma esfera discursiva autônoma, 

precisa e até mesmo exige que a esfera ética intervenha para lhe dar sentido, para lhe dar 

unidade e coerência. 
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Em certa medida, grosso modo, podemos afirmar que, em Kierkegaard, a reflexão 

ética surge após o esgotamento da vida estética, quando esta não consegue formar uma 

unidade no tempo, a partir da multiplicidade do instante. Opondo-se a estética, a ética se 

apresenta como uma crítica ao romantismo que, em última análise, é a crítica do sentimento 

sobre as escolhas e o modo de vida baseado na idealidade. Notemos, portanto, que na 

continuidade dessa fenomenologia da existência estética, existe uma antinomia ou uma 

negatividade na raiz da estética de Kierkegaard. Sua estética é devotada ao fracasso. Veja-se 

que também Dorian Gray deve destruir o quadro para tornar-se real, para morrer.  

Essa antinomia foi muito bem notada por Adorno e, segundo ele, é ela que confere ao 

pensamento de Kierkegaard uma característica de modernidade. De modo invertido, os 

intérpretes que veem em Kierkegaard um pensador ético, fatalmente compreendem a sua 

estética como momento que precede a ética. Consequências: tais interpretações acabam por 

reificar a ética cristã (paulino-luterana) reforçando ainda mais o fosso entre ética e estética, à 

medida que a estética não entra nos cânones das exigências de uma ética que exige a unidade 

racional, onde os sentimentos e apetites são desprezados. A estética kierkegaardiana, 

enquanto estética devotada ao fracasso, alcança na obra de Oscar Wilde a sua correta 

corroboração. 
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