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Apresentação

Mãos tateiam
palavras

tecido
de formas.

Tato no escuro das palavras
mãos capturando o fato

texto e textura: afinal
matéria.

(Orides Fontela)

 O atual volume de A Palo Seco – Escritos de Filosofia e Literatura ratifica o compromisso de seus 
organizadores em promover relações de implicação, aproximação e diálogo entre literatura e filosofia. Já 
na Antiguidade clássica, nos estudos acerca dos gêneros literários, tal relação se fez presente, e aqui vale 
lembrar as poéticas clássicas teorizadas por Aristóteles, Longino e Horácio, que se atentaram à obra literá-
ria valendo-se de princípios filosóficos que apontavam para a grandeza e o belo, ora por via do equilíbrio, 
ora por via do arrebatamento. O trânsito entre o conhecimento filósófico e a intuição poética não invalida 
o estatuto singular dessas duas formas de discurso; contrário disso, o afastamento resguarda a natureza 
dessas formas, justamente possibilitando aproximação. Sobre isso, e bem a propósito, Benedito Nunes diz 
que “É o movimento de ir de uma a outra, portanto separadas, cada qual na sua própria identidade, sem 
que cada qual esteja acima ou abaixo de sua parceira, numa posição de superioridade ou inferioridade 
do ponto de vista do conhecimento alcançado ou da verdade divisada, que constitui aqui o essencial. Se 
vamos de uma a outra, quer isso dizer que elas não são contíguas, mas que, guardando distância, podem 
aproximar-se entre si. A relação transacional é uma relação de proximidade na distância”.

 O ecletismo desta edição permite relações que vão dos teóricos iluministas às margens do trans-
cendentalismo romântico; do romance regionalista brasileiro à poesia da geração de 1945; do erotismo 
na prosa de ficção moderna à poesia brasileira e portuguesa contemporânea. Os dois primeiros artigos 
trazem contribuições de Diderot no que se refere à teoria dos gêneros e ao vínculo que se estabele-
ce entre literatura e Ilustração; porém, no primeiro, intitulado “Sobre a teoria dos gêneros dramáticos: 
drama burguês e o drama novo”, Patrícia A. Corrêa Mazoti expande para os domínios do drama novo de 
Tchékhov, enquanto no segundo – “Um bom poema é uma peça digna de ser pregada em homens sensatos 
– A religiosa” –, Christine Arndt de Santana detém-se mais sobre o aspecto moral da obra diderotiana.

 Já no artigo seguinte, Carlos Eduardo Japiassú Queiroz provoca relações entre a obra e o leitor por 
via da abordagem teórica do imaginário e do simbólico, fundamentado na Corrente de Estudos do Imagi-
nário e na Estética da Recepção, no texto “Uma investigação dos conceitos do imaginário e do simbólico 
no tocante ao processo de recepção literária”. Em “Aspectos da Natureza no Romantismo: um recorte 
crítico”, Alexandre de Melo Andrade também se volta para o simbólico, apropriando-se do conceito de 
analogia amplamente difundido na filosofia e na literatura do Romantismo, e demonstrando como se dá 
a relação entre a subjetividade romântica e a objetividade da natureza nas bases do movimento.
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 Na sequência, Clarissa Loureiro relaciona erotismo, amor, exílio e incompletude na modernidade, 
no seu texto “O erotismo como instrumento de especulação filosófica em O Trópico de Câncer”. A crise 
da modernidade se faz presente na prosa de ficção do século XX também pelas vias do fantástico e suas 
ramificações, o que é tematizado no próximo artigo, intitulado “O impuro em Kafka a partir da ótica ben-
jaminiana”, de Ivanildo Araújo Nunes.

 Poetas de destaque da literatura brasileira contemporânea são discutidos nos dois artigos seguin-
tes, que também se abrem a aspectos basilares da recente produção de poesia. Em “Uma incorporação fa-
tal”, Carlos Eduardo Marcos Bonfá se debruça sobre a poesia de Alexei Bueno, (re)pensando o conceito de 
anacronia e de femme fatale, principalmente por via do poema “Silvia Saint”. A poesia de Geraldo Carneiro 
é apresentada por Leonardo Vicente Vivaldo no próximo artigo – ““sou um animal em surto de poesia”: o 
Outro e o Devaneio Poético em Geraldo Carneiro” –, partindo do pressuposto de que há, neste poeta, uma 
comunhão cósmica que possibilita o que Octávio Paz chamou de “outridade”. Ainda permeando aspectos 
da literatura contemporânea, Audrey Castañon de Mattos faz uma abordagem do silêncio na escritora 
portuguesa Teolinda Gersão, principalmente à luz de Ludwig Wittgenstein, esbarrando na compreensão 
do ser e da palavra, em texto intitulado “O que a palavra não pode dizer: a escrita do eu em Os guarda-
chuvas cintilantes, de Teolinda Gersão”.

 A discussão em torno dos elementos estéticos, principalmente do expressionismo, presentes no 
romance realista Angústia, é a abordagem realizada em “O expressionismo em Angústia, de Graciliano 
Ramos”, da autoria de José Rafael Valadão. Outro escritor brasileiro contemplado é João Cabral de Melo 
Neto, aproximado, por Fernando Pereira Impagliazzo, em clave comparativa, a Manuel Bandeira; Museu 
de tudo, do poeta de 45, e Mafuá do Malungo, do poeta de 22, são interligados por uma escrita do eu, 
fundamentado em ““Há um contar de si no escolher”, o quadro do poeta-antologista de Museu de tudo”.

 Por fim, apresentamos, na seção dedicada a traduções, dois capítulos do segundo volume de 
Littérature et Philosophie Melées, de Victor Hugo, sendo o primeiro “Sur Voltaire”, e o segundo “Sur l’abbé 
de Lamennais”. A escolha destes textos se deve, conforme nos diz a tradutora – Maria Aparecida Antunes 
Macedo – “à necessidade de dar-se a conhecer uma coexistência, não muito pacífica, entre dois períodos 
históricos, filosóficos e literários, que foram as Luzes e o Romantismo francês”.

 Ao entregarmos este volume, temos a convicção de que pudemos contribuir para alguns acréscimos 
ao que se estudou e se estuda acerca das relações entre literatura e filosofia, o que pode ser atestado pela 
originalidade dos debates e das especificidades aqui apresentados. De nossa parte, fica o desejo de que esse 
diálogo se confirme e se complete a partir do olhar dos leitores que se enveredarem por essas trilhas cruzadas.

Alexandre de Melo Andrade
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Sobre a teoria dos gêneros dramáticos:
drama burguês e drama novo

Patrícia Aurora Corrêa Mazoti
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Junior”/UNESP

RESUMO

Propomos neste trabalho uma análise da elaboração dos gêneros dramáticos. Para tanto, partimos de dois gêne-
ros principais que são a tragédia e a comédia com o intuito de compreender a busca de Diderot em apresentar 
um gênero intermediário que emociona o público, ao mesmo tempo em que busca moldar uma representação 
de virtude que não seja realizada pela simples denúncia do ridículo e do vício. Diderot realiza um gênero que 
representa a burguesia em ascensão. Em, suas peças, os heróis não são burgueses, mas a vida que levam sim. 
Em seguida a essa abordagem, trataremos a proposta de Tchékhov, considerado, ao lado de outros autores, o 
criador do “drama novo”, pelo fato de alterar os conceitos de ação e diálogo, redefinindo os conceitos de dra-
maturgia. Na linguagem tchekhoviana, agir seria recortar extensões, mobilizar virtualidades e reações, refugian-
do-se na memória. Utiliza aspectos da forma tradicional do drama, porém debruçando-se sobre temáticas que 
tratavam dos problemas de seu tempo.

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros dramáticos. Teoria dramática. Teatro.

RESUMEN

Nos proponemos en este trabajo un análisis del desarrollo de los géneros dramáticos. El punto de partida de 
los dos géneros principales son la tragedia y la comedia con el fin de comprender la búsqueda de Diderot de 
presentar un género intermedio que emocione al público, al mismo tiempo que se procura dar forma a una 
representación de la virtud que no se logre simplemente denunciando lo ridículo y el vicio. Diderot realiza un 
género que muestra la burguesía en ascenso; en sus obras, los héroes no son burgueses, pero la vida que llevan sí 
lo es. Además, estudiaremos la propuesta de Tchékhov, que es considerado, junto a otros autores, el creador del 
“nuevo drama”, porque, al cambiar los conceptos de acción y el diálogo, redefine los conceptos de la dramatur-
gia. En el lenguaje tchekhoviana, actuar recortaría extensiones, movilizaría virtudes y reacciones, refugiándose 
en la memoria. Utiliza los aspectos de la forma tradicional del teatro, pero apoyado en los temas que se ocupan 
de los problemas de su tiempo.

PALABRAS-CLAVE: Géneros dramáticos. Teoría dramática. Teatro.
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Introdução

 A presença da burguesia em cena é o resultado de seu estabelecimento como classe social e de sua 
expansão econômica. Na segunda metade do século XVIII, a sociedade ocidental vivia os últimos momen-
tos da derrocada do sistema feudal. Pequenas parcelas de agricultores e camponeses passam a ser pro-
prietários ou a possuírem livremente a terra, embora a nobreza e o clero ainda conservassem uma grande 
parte do solo. O artesanato e o comércio difundiram-se dentro da sociedade, criando um novo sistema de 
riqueza. Graças ao comércio marítimo que se desenvolveu desde o século XVI e a consequente impulsão 
da indústria, a burguesia ascendeu economicamente, fato esse que a fez desejar uma maior participação 
na vida política. A decadência da nobreza tornava-se cada vez mais evidente. Santos (2010, p. 2-3) ressalta 
que o poder absoluto do rei, a improdutividade da nobreza e a tragédia passaram a ser criticada por al-
guns filósofos, dentre os quais Denis Diderot. Este filósofo passa, então, a apresentar um teatro sério que 
represente a burguesia, em oposição ao teatro clássico, no qual a burguesia era exposta a partir de papéis 
que a retratavam no patamar do ridículo.

 Antón Pávlovitch Tchékhov (1860-1904) foi outro autor que no final do século XIX ajudou a remo-
delar as bases da dramaturgia, alterando os conceitos fundamentais do drama e, por conseguinte, influen-
ciando inúmeros dramaturgos modernos e contemporâneos. Herrerias (2010, p. 14) expõe que, ao lado 
de outros autores, Tchékhov é considerado um dos criadores do “drama novo”, pela sua contribuição na 
alteração dos conceitos de ação e diálogo e, em consequência, na redefinição dos conceitos de dramatur-
gia. Maciel nos mostra que esse “teatro moderno” surge durante a crise na forma dramática tradicional:

Sendo assim, entende-se, pelos caminhos deixados por Szondi, na realidade ampliando a discussão de 
Lukács (1990) até o teatro épico brechtiano e excluindo o drama burguês – ou seja aquele conjunto 
de produções que vão do Renascimento ao seu auge no século XVIII –, que o drama moderno surge 
de uma “crise” da forma dramática tradicional, baseada quase que exclusivamente no diálogo inter-
subjetivo e que começa a ser problematizada a partir de autores como Ibsen, Tchékhov, Strindberg, 
Maeterlinck e Hauptmann, em suas relações com diretores/encenadores, já em fins do século XIX, 
como bem destaca Costa: “Em Tchekov [sic.] não há propriamente ação dramática; em Hauptmann 
o teatro começa a narrar, Strindberg e Ibsen recuam no tempo e encenadores como Gordon Craig e 
Appia combatem a ilusão da ‘quarta parede’ com palavras de ordem como ‘antinaturalismo cênico’” 
(MACIEL, 2008, p. 16).

1. Diderot e o drama burguês

 Freitas (2011, p.7) concebe que o drama formulado por Diderot era um gênero intermediário entre 
a tragédia e a comédia antiga. Diderot considerava extremos estes gêneros, pois não retratavam a reali-
dade daquela sociedade, isto é, não apresentavam a capacidade de persuadir e alcançar a sua finalidade 
de purificação dos sentimentos. Para o pensador francês, a vida não está baseada em extremos, mas em 
momentos extremos de alegria ou tristeza como os que eram retratados na comédia e tragédia antigas e 
na tragédia clássica francesa. Foi em reação a esses momentos extremos, que, segundo Freitas (2011, p. 
2), nasceu o chamado gênero sério. Este que é um gênero híbrido localizado entre a tragédia e a comé-
dia, não se apresentando como uma simples justaposição de gêneros opostos, mas como uma tentativa 
de mostrar ao espectador toda gama de emoções verdadeiras nas quais ele poderia conhecer através de 
uma comédia séria ou uma tragédia doméstica. Dessa forma, o homem das Luzes obtém seu espaço de 
representação através de sua própria visibilidade em sua sociedade.

 Neste contexto, irrompe uma mudança na substituição do verso pela prosa. Esta mudança foi efe-
tuada com o intuito de a linguagem, utilizada na exibição, efetivar uma maior aproximação com a reali-
dade representada. Pedimos licença para uma citação, longa porém necessária para o desvelamento dos 
argumentos deste trabalho:
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Um pai perdeu o filho num combate singular: é noite. Um criado, testemunha do combate, vem dar-lhe 
a notícia. Entra nos aposentos do pai infeliz, que dormia. Anda de lá para cá. O ruído do homem a cami-
nhar o desperta. Ele pergunta quem é. – Sou eu, senhor, responde-lhe o criado com a voz alterada. – E 
então, o que há? – Nada. – Como, nada? – Não é nada não, senhor. – Não é possível. Estás tremendo, 
desvias a cabeça, evitas meu olhar. Ainda uma vez, o que há? Quero saber! Fala, eu te ordeno! – Já 
disse, senhor, que não é nada, responde-lhe de novo o criado, em lágrimas. – Ah! infeliz, exclama o 
pai, arremetendo da cama em que dormia; estás me enganando. Aconteceu alguma desgraça... Minha 
mulher morreu? – Não, senhor. – Minha filha? – Não, senhor. – É meu filho, então?... O criado se cala; o 
pai compreende o silêncio dele; lança-se ao chão, enche de gritos e de dor os seus aposentos. Faz e diz 
tudo aquilo que o desespero sugere a um pai que perde o filho, única esperança da família.
O mesmo homem corre ao quarto da mãe: ela também dormia. Desperta com o ruído das cortinas 
que se abrem com violência. O que há? pergunta ela. – Senhora, a maior desgraça. É o momento de 
sermos cristãos. A senhora já não tem filho. – Ah Deus! exclama a mãe aflita. E tomando um Cristo que 
estava à cabeceira, estreita-o nos braços, nele colando os lábios; seus olhos inundam-se de lágrimas 
e essas lágrimas inundam seu Deus crucificado. Eis o quadro da mulher piedosa: logo veremos o da 
esposa terna e da mãe desolada. A uma alma em que a religião domina os movimentos da natureza, é 
preciso um abalo mais forte para arrancar-lhe as verdadeiras vozes. Entrementes, haviam levado para 
os aposentos do pai o cadáver do filho; e lá se passava uma cena de desespero, enquanto se fazia uma 
pantomima de piedade no quarto da mãe. Tu vês como a pantomima e a declamação mudam alterna-
damente de lugar. Eis aquilo que deve substituir nossos apartes. Mas o momento da reunião das cenas 
se aproxima. A mãe, conduzida pelo doméstico, avança para os aposentos do marido... Pergunto-me o 
que aconteceria com o espectador durante esse movimento!... É um esposo, é um pai estendido sobre 
o cadáver do filho, que vai ferir profundamente os olhos da mãe! Mas ela acaba de atravessar o espaço 
que separa as duas cenas. Gritos lamentáveis atingem seus ouvidos. Ela vê. Lança-se para trás. A força 
a abandona e ela cai sem sentimento entre os braços daquele que a acompanha. Logo sua boca se 
encherá de soluços. Tum verae voces (DIDEROT, 1968, p. 115-17).

 Diderot ansiava por uma reconstrução do teatro francês, buscava por um novo teatro que causasse 
comoção e que permitisse a visibilidade da nova classe social: a burguesia. Os seus valores são represen-
tados através da família, trabalho, sucesso, entre outros elementos. Contudo, devemos ressaltar que esta 
era a burguesia reformista e não a revolucionária.

 A pantomima, ou seja, o movimento dos corpos é explorado, bem como o cenário e o figurino – o 
espectador assume uma posição em que o levaria a refletir sobre os problemas da sociedade contempo-
rânea – já que a proposta de redefinição dos gêneros implica uma inversão do processo moralizador da 
comédia clássica:

O gênero sério concebido por Diderot (2008, p. 165) possuía, contudo, o objetivo moral de ‘inspirar 
aos homens o amor à virtude e o horror ao vício’. A inspiração a estes sentimentos ocorria, sobretu-
do, pela persuasão da verossimilhança, como já fora dito acima, pois para que o público encontrasse 
identificação nas atitudes virtuosas do personagem, toda a montagem teatral e o texto dramático 
deveriam ser verossímeis. Diderot entendia que o teatro é capaz de apresentar modelos de comporta-
mento, além de proporcionar a experiência de diferentes realidades. A moralidade da peça consiste no 
exemplo dado ao público pela representação das ações dos personagens sob certas condições, não 
pelo caráter do personagem (FREITAS, 2011, p. 11).

 Dessa forma, a conformação do gênero sério consistiu numa tentativa de emocionar o público 
ao mesmo tempo em que objetivava a reflexão sobre os problemas da família e, subsidiariamente, 
sobre a sociedade, apresentando assim um papel moralizador. Suas personagens são constituídas por 
homens virtuosos, de caráter elevado, conforme a tragédia antiga, mas no aspecto particular são, 
conforme a comédia.

 No gênero deslumbrado por Diderot, a comédia perde seu papel de provocar o riso leve e espontâ-
neo para assumir um caráter reflexivo e crítico, com função moralizante, em lugar de uma simples exibição 
de seus vícios, como na comédia clássica. Converte-se, assim, em uma comédia séria, na qual o desenlace 



9

A Palo Seco Ano 8, n. 8, 2016

da trama era dado pelo triunfo da virtude. A tragédia, por sua vez, conserva seus traços na intenção de 
causar comoção ao expor as catástrofes que ocorriam nas famílias, abandonando os flagelos públicos da 
tragédia clássica. Mattos efetua uma distinção clara entre a tragédia clássica e a tragédia doméstica:

Deixemos de lado, por assim dizer, sua ganga patética, que os melodramas de todos os tempos con-
sagraram como clichê, e tentemos sublinhar sua novidade. Em primeiro lugar, chama a atenção o ca-
ráter doméstico da cena, que mobiliza pessoas privadas, um pai e uma mãe burgueses. Ela contesta, 
assim, a chamada “cláusula dos estados”, segundo Peter Szondi vigente pelos menos desde a Ars 
gramatica de Diomedes, e para a qual os protagonistas de uma intriga dramática séria deveriam ser 
forçosamente de condição principesca. Em seguida, ainda conforme Szondi, é preciso atentar para o 
novo tratamento que se dá ao tema do filho ausente. Enquanto, na tragédia clássica, a ausência deste 
é motivo de inquietação para o pai monarca (estaria ele associado a seus inimigos, conspirando contra 
seu reinado?) e, na comédia jocosa, ela é justamente consequência da ação do pai, despótico ou ava-
rento, no fragmento de Diderot o tema é sinal da dilaceração da família – reparada ao final de uma co-
média como O pai de família, aqui, por sua vez, irreparável (não custa lembrar que, em O filho natural, 
é a figura do pai ausente que resgata a harmonia familiar). Terceiro traço importante: contrariamente 
às longas tiradas do teatro clássico, no fragmento de Diderot a cena não se organiza em torno da pa-
lavra. O diálogo, simples e econômico, é pontuado por olhares, gestos, silêncios e ruídos, igualmente 
convocados a falar. A exemplo da passagem de Ésquilo que serve de modelo a Diderot, é o mínimo de 
discurso que lhe dá o máximo de força e energia. Conduz a princípio a dois quadros, preenchidos por 
gritos dolorosos e lágrimas: os quadros do pai desesperado e da mãe piedosa. Este último é mudo, 
pois a força da religião contém, por enquanto, as “verdadeiras vozes” da natureza, que falarão a seu 
tempo. O outro é contundente, preenchido pelos gritos aflitos do pai, que não hesita em lançar-se ao 
chão. Ele desafia corajosamente os códigos tradicionais de decoro e procura deixar que as paixões se 
exprimam da maneira mais forte. O protagonista “faz e diz tudo aquilo que o desespero sugere a um 
pai que perde o filho”: na verdade, sua ousadia não apela propriamente para nossa imaginação de 
leitores, mas para “aquilo que ninguém ouvirá sem logo reconhecê-lo em si mesmo”, diria Diderot em 
outra parte (2009, p. 12-14).

 A vida familiar é a ação privilegiada nesse gênero. Em função disso, Diderot nomeou esse novo 
tipo de drama trágico como tragédia doméstica e burguesa, ou seja, diferentemente da tragédia clássica 
que tratava de temas de interesse público a partir das personagens pertencentes à aristocracia, a tra-
gédia doméstica centrava-se no âmbito privado, tendo, portanto, como protagonistas, não personagens 
nobres, mas burgueses:

Na prática do drama burguês, isso significa que, para aparecerem como seres humanos, os persona-
gens aparecem como membros de uma família. Obviamente, conforme será explorado por Diderot 
e Lessing, entre outros, os aristocratas também têm família. No entanto, é importante salientar que 
a apresentação da família aristocrática pelo drama burguês, no que centra na experiência privada, é 
especificamente burguesa. Para usar um contraexemplo extremo: poder-se-ia dizer que a matéria do 
Édipo é, em grande medida, a família, mas a esfera privada não aparece enquanto tal. O destino dos 
reis e de suas linhagens tem relevância para toda a sociedade, e é assunto para conspirações divinas 
e reconfigurações da ordem natural e social. Se a família aristocrática acaba aparecendo no contexto 
do “aburguesamento da cena no século XVII” (SZONDI, 2004b, p. 121) é porque “a vida que esses no-
bres levam é a vida burguesa” (Ibidem, p. 122). Retomando a polêmica com Lukács, Szondi observa 
que isso reforça a ideia de que o drama burguês não marca tanto o “advento de uma nova camada 
social”, mas uma “mudança na forma de organização da sociedade” (Ibidem, p. 121-122). Para retomar 
o exemplo, o contraste entre a forma do tratamento do problema do incesto no Édipo e no Fedra de 
Racine mostra bem em que consiste essa mudança: o tema da “tragédia burguesa” (sobre a família 
real!) é nada mais, nada menos, que os sentimentos contraditórios da rainha (SZONDI, 2004a, p. 112) 
(OLIVEIRA, 2013, p. 19).

 O gênero sério concebido por Diderot possuía o objetivo moral de “inspirar aos homens o amor à 
virtude e o horror ao vício” (DIDEROT apud FREITAS, 2011, p. 11). Estes elementos serviam-se de inspira-
ção para que o público se reconhecesse nas atitudes virtuosas da personagem, na montagem teatral e no 
texto dramático. Diderot acreditava no poder do teatro tanto de representar modelos de comportamento 
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como no de apresentar realidades diversas. A moralização da peça não se efetua, como no teatro clássico, 
somente a partir do caráter da personagem, mas reforça-se no apelo à uma dramatização em circunstân-
cias contemporâneas distintas, que solicitam uma mudança na representação. Nas palavras de Mattos:

Assim como Voltaire, Diderot atribui ao espetáculo um objetivo moral e pedagógico: assim como a 
filosofia combate os preconceitos, também o teatro deve esclarecer os homens, ensinando-os a amar 
a virtude e detestar o vício. Entretanto, o enciclopedista contesta com veemência que a cena francesa 
moderna, dominada pela tragédia e pela comédia clássica, e tão repleta de regras e convenções, ainda 
tenha poder para tanto (2009, p. 12).

 Szondi (2004), em sua exposição sobre a teoria do drama burguês, analisou as ideias de Lukács. 
Para este, o gênero dramático foi o primeiro a dar expressão aos modos de sentir e de pensar de uma 
classe em sua luta por liberdade e poder – inclusive em sua relação com as demais classes. Szondi (2004, 
p.121-122) concorda com Lukács no que tange ao drama burguês ter se desenvolvido no Ocidente a partir 
de uma consciência de classe burguesa, entretanto, discorda sobre a oposição consciente dessa classe 
como o critério definidor desse gênero. Para Szondi (2004), o drama burguês é a forma teatral da repre-
sentação de uma nova sociabilidade que valoriza o mundo privado separado do público, separação essa 
que confere uma intimidade permanente às peças. Logo, a relação efetuada por Diderot entre a realidade 
política e social e a necessidade do drama burguês, o espetáculo e o cultivo da virtude no teatro, teria a 
função de possibilitar ao homem do século XVIII a fuga do seu ambiente real, que seria um ambiente de 
perversos. O homem é realmente bom, segundo Diderot, por conseguinte, o espectador iria refugiar-se da 
realidade no teatro, reconciliando-se, através da peça, com o mundo.

 A pequena família burguesa que, em oposição à grande família oriunda de um modelo de es-
trutura feudal, inseriu, pela primeira vez, uma separação do privado e do público – cuja essência está 
centrada no isolamento de um espaço privado em relação à esfera pública, ou seja, também em relação 
ao Estado e à política – é, para Diderot, na medida de suas possibilidades, uma garantia de felicidade. 
Ao reduzir em seus dramas a realidade do teatro à intimidade da família, Diderot realizava uma tragédia 
doméstica e burguesa cujas bases concentravam-se na exposição e na defesa da pequena família bur-
guesa que, através do isolamento, garantia ao burguês, mesmo desprovido de direitos, a possibilidade 
de esquecer-se de sua impotência na monarquia absoluta e certificar-se de que a natureza humana é 
boa. Nas palavras de Oliveira:

A segunda caracteriza as peças de Diderot. Nelas, retrata-se tipicamente a entristecedora tendência 
à desintegração da família, seguida pelo embate moral entre seus membros e, através desse embate, 
o consequente restabelecimento da família como espaço privilegiado de socialização. Na medida em 
que a desintegração é motivada por elementos externos – elementos sociais daninhos, más influên-
cias sobre os filhos, filhas e esposas – essa forma, intrinsecamente, põe um problema na esfera social 
ou pública, mas só na medida em que joga com uma fuga para o privado (Ibidem, p. 140). Esse âmbito 
aparece através de um halo que instaura “a pequena família burguesa e sentimental como utopia real” 
(Idem), mas a comoção edificante que tem lugar no coração do espectador está conectada com os 
altos e baixos sociais – públicos – da família (2013, p. 20-21).

 Szondi (2004, p. 114; 123) evidencia que as peças O pai de família e O filho natural apresentam he-
róis que não são burgueses, mas a vida que levam sim. Portanto, ambos os dramas apresentam a demons-
tração do conceito da pequena família patriarcal consolidada como o tipo dominante entre as camadas 
burguesas, em decorrência das transformações da estrutura familiar que já se verificara a décadas com as 
transformações capitalistas. Conforme Diderot:
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Então, o senhor gostaria que se representasse o homem de letras, o filósofo, o comerciante, o juiz, 
o advogado, o político, o homem da cidade, o magistrado, o financista, o grande proprietário, o in-
tendente. – Acrescente a isso todas as relações: o pai de família, o marido, a irmã, os irmãos. O pai de 
família! (DIDEROT, 2008, p. 167).

2. A inovação do sistema dramático tchekhoviano

 A respeito da forma dramática tradicional é preciso evidenciar que seu tempo é o presente abso-
luto, o agora. A transformação mais perceptível no diálogo tchekhoviano é a modificação da relação causa 
e efeito. Herrerias (2010, p. 61) mostra que Tchékhov desprende o diálogo da condição lógica aristotélica 
para escrever sobre a vida como se mostrava para ele na Rússia, em fins do século XIX. Rosenfeld (1985, 
p. 90-91) trata a mudança no teatro tchekhoviana através do prisma da “desdramatização”, já que seus es-
critos baseiam-se no cotidiano e na falta de ação. Portanto, os traços como os do clímax, curva dramática 
ascendente e desenlace, que são a sustentação da dramaturgia clássica, são eliminados. Em suas palavras:

[...] É realmente com imenso cuidado que Tchekhov desdramatiza as suas peças, pois que é na inação 
e não na ação que consiste o ‘drama’ dos seus protagonistas, heróis negativos, anti-heróis de que 
logo, de Kafka a Beckett, se encherá a literatura narrativa e teatral. É lógico que em tais peças paradas 
não pode haver ‘curva dramática’ e muito menos podem surgir neste mundo os grandes conflitos que 
suscitam o trágico. Faltam às peças de Tchekhov muitos traços estilísticos dramáticos e tal ausência 
decorre do próprio tema do cotidiano (ROSENFELD, 1985, p. 91).

 A poética dramática de Tchékhov, segundo Herrerias (2010), possui algumas questões como: o 
paraíso perdido, a impossibilidade da felicidade, o retorno a um tempo e espaço bucólicos. As persona-
gens do texto dramático do autor russo são seres solitários, habitantes de sociedades apáticas, mas que 
buscam a todo custo permanecerem vivas e ativas. Caminham, mesmo que não retilineamente, na direção 
de seus sonhos, desejos e trabalho, ainda que conscientes de que a volta ao passado idealizado ou mesmo 
a partida em direção ao futuro – também idealizado – nunca se concretizará e causará o sentimento de 
fadiga. O mundo individual das personagens, o tempo e a interação entre elas são os principais temas de 
Tchékhov. No “Teatro Épico” lemos:

[...] O homem já não se confronta com nenhuma tarefa significativa. Nenhum raio celeste o fulmina, 
nenhum demônio o despedaça – a não ser o do tédio, segundo Schopenhauer “o permanente demô-
nio doméstico dos medíocres”. Mas esse demônio não atua por via de intervenções fulminantes. Os 
personagens de Tchekhov decaem, decompõem-se lentamente. Envolve-os um profundo desalento. 
Inertes e apáticos, vivem entregues àquela melancolia que Kierkegaard chamou de mãe de todos os 
pecados – o pecado de não querer profunda e autenticamente; e isso se refere mesmo àqueles perso-
nagens que trabalham febrilmente. Não acreditam no sentido deste trabalho; daí a imensa fadiga que 
este lhes causa (ROSENFELD, 1985, p. 91).

 O drama tchekhoviano constituiu-se de uma variedade de abordagens de temas do cotidiano, o 
contorno da vida, no qual a falta de ação e de acontecimentos estabeleceram-se como o próprio drama. O 
conflito, portanto, passa do exterior para o interior, localizando-se no mundo particular das personagens. 
Em seu estudo Teoria do Drama Moderno, Peter Szondi mostra que:

Nos dramas de Tchékhov os homens vivem sob o signo da renúncia, A renúncia ao presente e à comu-
nicação: a renúncia à felicidade em um encontro real. Essa resignação, em que a nostalgia e a ironia 
se vinculam para evitar atitudes extremadas, determina também a forma e o lugar de Tchékhov na 
história do desenvolvimento da dramaturgia moderna (SZONDI, 2001, p. 46).
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 Os escritos de Tchékhov apresentam, assim, um teor corriqueiro – próximo dos leitores e especta-
dores da época – a partir de uma abordagem do cotidiano que dispensa a intriga como elemento central 
do gênero para dar lugar ao drama do indivíduo. Tchékhov proscreve os movimentos decorrentes da dra-
maturgia estruturada pela relação de causa e efeito – curva dramática ascendente, nó, clímax e desenlace 
– mas, ao mesmo tempo, brinca com os mesmos, construindo e descontruindo as expectativas do leitor/
espectador, pois “O final reticente das peças e dos contos tchekhovianos é um índice de que os conflitos 
sem solução terminam, de certa forma, diluídos na ordem rotineira dos dias” (DAUD, 2008, p. 3).

[...] Os desfechos abertos, focados não apenas no enredo que envolve a história, mas, sobretudo na 
psicologia das personagens que movem suas ações, sugerem um afastamento do leitor do determinis-
mo da época. Tchekhov aproxima seus contos da vida – o corriqueiro é retratado de maneira elegante 
e nos faz pensar numa infinidade de caminhos a partir de seus desfechos. Tais enredos sempre têm 
algo a nos dizer, já que tratam de vivências do ser humano e ultrapassam o tempo e o espaço de pro-
dução (RAMOS; GUTIERRES; KICH, 2011, p. 320).

 As unidades que são classificadas como plenamente dramáticas, teatrais, que servem às estrutu-
ras melodramáticas, são utilizadas diferencialmente na dramaturgia tchekhoviana, pois baseiam-se no 
particular. Um exemplo desta diferença encontra-se nas situações que se decidiriam facilmente em obras 
melodramáticas, cujo suspiro de alívio ou lágrima de compaixão do espectador viria de qualquer forma. 
Contudo, na poética dramática tchekhoviana, o desmanche das situações ocorre sem uma resolução, já 
que “Tchekhov revelou, em suas cartas, que evitava finalizar definitivamente suas peças e seus contos, 
preferindo quase sempre um desfecho inconclusivo” (DAUD, 2008, p. 3).

 A tensão existente entre as personagens desloca-se do diálogo e este acaba expressando apenas 
trivialidades. Se no drama clássico o que pode ser reduzido a um diálogo deve possuir importância, na 
dramaturgia tchekhoviana temos o oposto. O que é capaz de se tornar diálogo não tem existência real, ou 
pelo menos, não tem peso e importância.

Outro recurso é o esvaziamento do diálogo (antecipando Ionesco e Beckett), o seu esgotar-se em 
rodeios, “conversa mole” e “detalhes inúteis”, o seu girar em círculo, ondular chocho e difuso, de re-
petição a repetição, entremeado daquelas características exclamações de “não importa”, “tanto faz”, 
“é tudo a mesma coisa”, que demonstram a ausência de valores significativos, capazes de estimular 
o “querer profundo e autêntico”. Aí se enquadram também os longos e numerosos silêncios, capri-
chosamente acentuados por Stanilavski nas suas famosas encenações. Além de darem ressonância ao 
“murmúrio das almas”, abrem um hiato ao bocejo quase audível do tempo oco e da “má eternidade”, 
sem conteúdo (ROSENFELD, 1985, p. 93).

 O diálogo tchekhoviano inclina-se, por vezes, a sua própria dissolução em monólogos paralelos. 
Herrerias (2010, p. 69-70) lembra que o falar adquire nuances líricas, puramente expressivas e, por isso, 
perde sua função apelativa que contribui, por vezes, para a falta de interesse ou atenção do ouvinte em 
potencial, este que, por sua vez, também está mergulhado em seu mundo interior:

VERCHININ: De qualquer modo, é pena que a juventude se tenha ido...
MACHA: Gógol diz em algum lugar: ‘É aborrecido viver neste mundo, senhores!’
TUSENBACH: E eu digo: é difícil discutir com os senhores! Com os diabos...
TCHEBUTIKIN (lendo um jornal): Balzac casou-se em Berditchev... (Irina cantarola em voz baixa.) Anota-
rei em minha agenda. (Anotando.) Balzac casou-se em Berditchev. (Volta a ler o jornal).
IRINA (jogando paciência, pensativa): Balzac casou-se em Berditchev. (TCHÉKHOV, 2006, p. 31).

 Nesta cena de As Três Irmãs, Tchékhov mostra que as personagens estão completamente imersas 
em suas realidades. O diálogo entre Macha, Verchinin e Tchebutikim discorrem sobre o mesmo assunto e 
deixa entrever a solidão dos mundos individuais de cada personagem e a dificuldade em se encontrar pon-
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tos de intersecção entre eles. Contudo, Szondi (2001, p. 48) demonstra que essas personagens mantêm a 
sua convivência em sociedade, pois não levam a solidão à sua plenitude. Devido a estes aspectos, ocorre 
a manutenção de algumas particularidades da ação do drama tradicional, mas em Tchékhov a ação é dada 
por uma sucessão de cenas e temas que não possuem sentido preciso, com pouca tensão, movimento 
necessário para o diálogo. Nas palavras de Szondi:

Assim, a peça Três irmãs mostra rudimentos da ação tradicional. O primeiro ato, a exposição, desen-
rola-se no dia onomástico do santo de lrina; o segundo tira partido das mudanças de entretempo: o 
casamento de Andrei e o nascimento de seu filho; o terceiro se passa à noite, enquanto se alastra um 
incêndio pelas vizinhanças; o quarto, por fim, é marcado por um duelo em que morre o prometido de 
Irina, no dia em que o regimento se retira, enquanto os Prosorov cedem por completo ao tédio da 
vida provinciana. Essa justaposição dos momentos da ação, sem nexos precisos, e sua articulação em 
quatro atos, desde sempre reconhecida como pobre em tensão, bastam para revelar a posição que 
lhes cabe no todo da forma: sem significado real, elas são inseridas para conferir à temática um pouco 
de movimento que possibilite o diálogo (2001, p. 49-50).

 Herrerias (2010, p. 70) destaca que os diálogos tchekhoviano desvelam os estados emocionais das 
personagens que transpõem a troca superficial de comunicações. As palavras, ao invés de se tornarem 
meios de comunhão, passam a isolar ainda mais estas figuras. Recursos que no drama clássico poderiam 
ser apenas acessórios para a criação de suspense, intensificando momentos de clímax – como pausas e 
silêncios – passam a constituir a base do diálogo tchekhoviano, assim como a presença dos sons e das 
repetições de palavras.

 Na peça As Três Irmãs a impossibilidade do diálogo é total, visto que a comunicação entre as 
personagens mergulhadas cada qual em seu mundo interior é deteriorada pela falta de contexto co-
mum entre os interlocutores, seja pela falta de contato no processo comunicativo, uma vez que o velho 
funcionário é surdo:

FERAPONT (entrega-lhe os papéis): O porteiro da Secretaria de Finanças me disse agora mesmo que no 
inverno em São Petersburgo fez duzentos graus abaixo de zero.
ANDREI: O presente é repugnante, mas apesar disso quando penso no futuro tudo se transforma! Fica 
tudo tão leve, tão espaçoso; se ao longe rompe uma luz, vejo a liberdade, vejo a mim e a meus filhos 
nos livrarmos do ócio, do kvas, do ganso e do repolho, da sesta, da abjeta falta do que fazer...
FERAPONT: Ele diz que ficaram congeladas mais de duzentas pessoas. O povo morria de medo... Foi 
em São Petersburgo ou em Moscou, já não sei mais.
ANDREI (comove-se): Oh, minhas irmãs queridas, minhas irmãs encantadoras... (Com lágrimas nos 
olhos) Macha, minha irmãzinha querida (TCHÉKHOV, 2006, p. 60).

 Os processos comunicativos, segundo Szondi (2001, p. 50), entre as personagens de Tchékhov não 
são conhecidos por seu caráter reto e direto, mas através da lírica da solidão expressa em conversas que 
giram em círculo, sem encontrar um objetivo, cheias de rodeios, imagens, sensações e relações entre as 
personagens sem que seu autor precise explicá-las. Entendemos que na poética dramática tchekhoviana, 
devido a lírica da solidão, o monólogo é intrínseco ao diálogo e esta relação não resulta em um desenca-
deamento do drama tradicional.

A linguagem tchekhoviana deve seu encanto a essa passagem constante da conversação à lírica da 
solidão. Ela é possibilitada talvez pela grande expansividade dos homens russos e pela lírica imanente 
de sua língua. Aqui a solidão já não é enrijecimento. O que o Ocidente talvez só conheça na ebriedade 
– a participação na solidão do outro, a absorção da solidão individual na solidão coletiva que se forma 
parece estar já contido como possibilidade na essência do homem russo e de sua língua.
Por isso o monólogo dos dramas tchekhovianos pode ser inerente ao próprio diálogo, por isso o di-
álogo quase nunca se torna um problema, e sua contradição interna, a contradição entre a temática 
monológica e a expressão dialógica não leva à explosão da forma dramática (SZONDI, 2001, p. 50-51).
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 Em busca de um tempo e espaço que não se encontram no vigente, as personagens constante-
mente rememoram o passado ou se remetem ao futuro, lançando a ele suas expectativas e desejos e 
abandonando o tempo presente. Como vimos, Szondi evidencia o contraste com a forma dramática em 
si, na qual o presente é o tempo absoluto, a ação e o diálogo são essenciais. A consequência imediata é a 
transformação da própria forma, exigência da temática abordada por Tchékhov. Se o drama clássico ma-
terializava o tempo como transição dos estados de causa e efeito, o drama tchekhoviano revela a própria 
plenitude da vida, mesmo que sufocada na contradição passado – presente – futuro.

Coloca-se a questão de saber como o tema da recusa à vida presente em favor da lembrança e da nos-
talgia, como essa análise perene do próprio destino permite ainda aquela forma dramática em que se 
cristalizou outrora a adesão renascentista ao aqui e agora, à relação intersubjetiva. A recusa à ação e 
ao diálogo – as duas mais importantes categorias formais do drama –, a recusa, portanto, à própria for-
ma dramática parece corresponder necessariamente à dupla renúncia que caracteriza as personagens 
de Tchékhov. Porém essa recusa é constatada apenas como uma tendência. Assim como os heróis dos 
dramas tchekhovianos, apesar de sua ausência psíquica, continuam a viver em sociedade e não tiram 
da solidão e da nostalgia as últimas consequências, persistindo em um ponto flutuante entre o mundo 
e o eu, o agora e o outrora, tampouco a forma dos dramas renuncia de todo às categorias de que care-
ce enquanto forma dramática. Ela as conserva como acessórios desprovidos de ênfase a permitir que 
a temática verdadeira tome forma em algo negativo, como se desviando dela (SZONDI, 2001, p. 49).

Considerações finais

 Existiam dois gêneros principais: a tragédia que é constituída de personagens de caráter eleva-
do, melhores que os homens comuns e da vida pública que é exposta e debatida; e a comédia que é 
composta por homens inferiores e a vida privada, sendo discutida em cena, já que estes homens não 
participam da vida pública.

 Já no século XVIII, Diderot elabora um gênero intermediário que corresponde ao gênero sério. O 
gênero, formulado por Diderot, apresentou atributos correspondentes aos da tragédia, pois representava 
homens virtuosos, assim como aos da comédia, já que tratava do contexto familiar, privado, aspecto en-
contrado neste gênero específico. A ideia principal em que se baseia a teoria dramática do gênero sério é 
a de que entre a tragédia e a comédia há um espaço que poderia e deveria ser preenchido.

 Assim, Diderot apresenta um gênero intermediário, utilizado para emocionar o público e também 
moldar uma representação de virtude que não fosse realizada pela simples denúncia do ridículo e do vício. 
Este gênero representou a burguesia em sua ascensão social. Nas peças de Diderot, ainda que os heróis 
não compusessem a burguesia, levavam uma vida de acordo com os padrões burgueses. O conceito de 
pequena família patriarcal passou a ser abordado em suas obras teatrais para demonstrar a separação 
existente entre o privado e o público.

 Tchékhov produziu personagens que ambicionavam completar aquilo que faltava à sua percepção 
do presente, intento esse realizado por meio da restauração do passado. Deste modo, as personagens 
tchekhovianas sonhavam em produzir o real, moldá-lo, precedê-lo e incorporá-lo conforme suas expec-
tativas e anseios pessoais. As personagens são movidas pelas lembranças, pela não ação, em contraste 
com a forma dramática tradicional, na qual o presente é o tempo absoluto e a ação é imprescindível. Na 
linguagem tchekhoviana, agir seria recortar extensões, mobilizar virtualidades e reações, refugiando-se na 
memória. Dessa forma, Tchékhov utiliza-se de aspectos da forma tradicional do drama, ao mesmo tempo 
em que procura se debruçar sobre temáticas que tratavam dos problemas de seu tempo.
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 Escolhemos a peça As Três Irmãs, para compreender as mudanças e contribuições de Tchékhov. 
Esta preferência foi baseada nas colocações de Szondi:

A renúncia ao presente é a vida na lembrança e na utopia, a renúncia ao encontro é a solidão, As Três 
irmãs – talvez o mais perfeito dos dramas de Tchékhov – representa exclusivamente seres solitários, 
ébrios de lembranças, sonhadores do futuro. Seu presente é pressionado pelo passado e pelo futuro, é 
um entretempo, tempo de estar exposto, no qual o retorno à pátria perdida é a única meta (2001, p. 46).

 Peter Szondi (2001) mostra que o díspar dos escritos tchekhoviano consiste na quebra do drama 
tradicional em direção à abordagem do cotidiano, ou seja, na passagem para a lírica da solidão. O diálogo 
tchekhoviano tende muitas vezes a sua própria dissolução em monólogos paralelos, nos quais as palavras, 
ao invés de se tornarem meios de comunicação, passam a isolar ainda mais as personagens. Se o drama 
clássico materializava o tempo, isto é, a causa e efeito, o drama tchekhoviano revela a própria plenitude da 
vida, ainda que subsista a contradição inerente à convivência entre passado; presente; futuro e não ação.
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Um bom poema é uma peça digna de ser pregada
em homens sensatos – A religiosa

Christine Arndt de Santana
Núcleo de Teatro da Universidade Federal de Sergipe/UFS

RESUMO

O Realismo diderotiano, avant la lettre, sacrifica a bela página à bela ação por entender que a “moral em exercí-
cio” é o que importa para que a literatura cumpra com seu papel, a saber: como ela pode educar moralmente os 
homens e ao mesmo tempo servir de instrumento de divulgação de certos valores morais? Este texto pretende, 
ao responder a este questionamento, demonstrar que, ao escrever A Religiosa, Diderot pretendia, além de fazer 
uma denúncia sobre as atrocidades que eram cometidas nos conventos franceses no século XVIII, cumprir com 
a finalidade da Ilustração. A elaboração da “História da Freira” demonstra a preocupação do autor em colocar a 
moral em ação, com o intuito de levar adiante seu projeto, que se coaduna com aquele pedagógico e civilizatório 
da Ilustração: esclarecer os homens, tornando-os autônomos e virtuosos; em sendo virtuosos, felizes. Logo, tal 
projeto colabora, também, com o bem-estar da sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Ilustração. Diderot. A Religiosa. Moral em exercício.

RÉSUMÉ

Le réalisme de Diderot, avant la lettre, sacrifie la belle page à la belle action, car l’auteur estime que la “morale 
en exercice” est ce qui compte pour que la littérature remplisse son rôle, à savoir: comment peut-elle éduquer 
moralement les hommes en même temps que servir d’outil de diffusion de certaines valeurs morales? Ce texte-ci 
prétendre à répondre à cette question en cherchant à vérifier que lors de l’écriture de La Religieuse, Diderot vise, 
outre la dénonciation des atrocités commises dans les monastères français au XVIIIe siècle, l’accomplissement 
des buts des Lumières. L’élaboration de l’Histoire de la Religieuse fait preuve du souci de Diderot de la place de la 
morale en tant qu’action, afin de mener à bien son projet. Celui-ci va de pair avec le projet éducatif et civilisateur 
des Lumières: éclairer les hommes, c’est-à-dire, les rendre autonomes et vertueux, donc vertueux et heureux. 
Par conséquent, ce projet atteint un au-delà de l’individualité, qui est le bien-être de la société.

MOTS-CLÉ: Les Lumières. Diderot. La Religieuse. Morale en exercice.
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“A poesia reclama algo enorme, bárbaro, selvagem”.
(DIDEROT, 1986, p. 108)

“O que seria do gosto e da arte se nós nos furtássemos à sua ener-
gia e erguêssemos barreiras arbitrárias contra seus efeitos?”.

(DIDEROT, 2008, p. 165)

 Assim como é possível ao leitor/espectador1 escolher como quer ler um livro, igualmente o é ao 
romancista possuir diversas escolhas a fazer quando resolve escrever um romance: o assunto que quer 
tratar, as experiências de vida que quer colocar sob o foco de sua imaginação, os tópicos que serão desen-
volvidos e as técnicas que pretende utilizar para alcançar o efeito desejado com sua obra. Nesse sentido, 
a escolha do protagonista e das personagens está vinculada, diretamente, às outras que ele precisou fazer 
previamente para, a partir daí, oferecer figuras mais adequadas ao mundo que pretende dar existência.

O romancista não inventa primeiro um protagonista com uma alma muito especial e depois se deixa 
levar por ele a assuntos ou experiências específicas, segundo os desejos dessa figura. A vontade de 
explorar determinados tópicos surge primeiro. Só depois o romancista concebe as figuras mais ade-
quadas para elucidar tais tópicos (PAMUK, 2011, p. 59).

 Da mesma maneira que é necessário ao romance, para ele cumpra com o seu papel moralizador 
(segundo a perspectiva ilustrada, esse papel seria desempenhado a partir do seu projeto pedagógico e 
civilizatório), estar repleto de inúmeros detalhes que oferecem a sensação de verdade à história, também 
exige-se que se combine o enredo/trama àqueles “[...] detalhes irredutíveis da vida real familiares a todos 
nós [...]” (PAMUK, 2011, p.64), para somente depois inventar e construir o caráter dos personagens. Acre-
dita-se que esta tenha sido a postura de Diderot quando resolveu escrever a História da Freira.

1. A arquitetura de um ardil: gênese de A Religiosa

 “Tudo começou como uma brincadeira” (WILSON, 2012 p. 431). Assim inicia Wilson seu capítulo 
sobre A Religiosa. De 1755 a 1758, um caso judicial foi bastante comentado em Paris; tratava-se de uma 
freira, de Longchamp, que em vão, tentara anular seus votos, alegando ser sido coagida por sua família a 
professá-los. Marc-Antoine-Nicolas, Marquês de Croismare, apesar de nunca ter conhecido a freira e se-
quer saber o nome dela, entusiasmou-se com o caso e tentou ajudá-la, intercedendo em seu favor junto 
aos conselheiros do Parlamento de Paris; contudo, seus esforços não lograram êxito; a freira perdeu o 
processo e não se voltou mais, em Paris, a falar a seu respeito. O Marquês, frequentador do grupo de Di-
derot e Grimm, era considerado por seus pares um homem que reunia todas as qualidades em alto grau. 
Inteligente, sem ser pedante e espirituoso, sem malícia, era uma pessoa de entusiasmos que misturava os 
arroubos apaixonados a uma sensibilidade ímpar. Com a morte de sua esposa, em 1759, tal Marquês deci-
diu recolher-se, por um tempo, juntamente com seus filhos, em Caen, onde tinha uma propriedade, para 

1. Escolheu-se adotar este binômio, para se referir ao leitor, em razão da perspectiva adotada por Diderot no que respeita 
à experiência de fruição estética. Para o Philosophe, ao ler um texto literário, o leitor tem a possibilidade de vislumbrar uma 
experiência, talvez nunca vivida por ele (e que pode nunca ser vivida) a partir do que as personagens sentem, passam; assim, 
a moral é colocada em prática e, por esta razão, o desenrolar da cena descrita equivale à representação de uma cena teatral. 
Contudo, a cena teatral possui mais força para tocar na razão e nas paixões do espectador. Educação e Literatura: a “Moral em 
exercício” em DIDEROT, 2013).
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ali organizar as finanças familiares, dedicar-se à jardinagem e descansar. Entretanto, seu retiro, aos olhos 
de seus amigos, já estava por demais longo, uma vez que se passaram quinze meses de sua ausência, em 
Paris. No início de 1760, em fevereiro, Diderot, Grimm e Madame d’Epinay ao relembrarem o infortúnio 
da freira, anos atrás, decidiram apropriar-se dessa história com a finalidade de trazer, o quanto antes, o 
querido Marquês de volta.

 Assim nasceu o romance mais realista do Philosophe (MONTANDON, 1999, p. 501). Diderot e seus 
amigos deram um nome fictício à freira, Suzanne Simonin, e enviaram uma carta ao Marquês, com cali-
grafia feminina. Esta carta deveria parecer ter sido escrita por Suzanne, que seria a freira que, anos antes, 
havia tentado, sem sucesso, desfazer-se da obrigação de seus votos. Na missiva, Suzanne contava a seu 
destinatário que havia fugido do convento, que vivia em segredo em Paris, precisando de sua assistência 
para encontrar onde ficar ou mesmo algum trabalho: um trabalho de dama de companhia em Caen, ou em 
outro lugar. Terminava a sua carta com outro pedido: o de que sua resposta fosse endereçada a Versailles, 
aos cuidados de Madame Madin. O ardil não ficou restrito ao envio dessa carta. Madame Madin, pessoa 
verdadeira, provavelmente amiga de Madame d’Epinay, morava realmente em Versailles e serviu-se de in-
termediadora para a troca das cartas. Porém, como informa ao leitor/espectador no “Prefácio” – este que 
mais tarde se transformara em livro (as Memórias de Suzanne) – o Marquês não desconfiou em momento 
algum dessa farsa. Em resposta a Suzanne, deu-lhe instruções para que viesse a Caen, pois ele havia feito 
planos para sua segurança. Assim, a vinda do amigo ausente para Paris não estava mais garantida; pelo 
contrário, ela fora adiada. Em um primeiro momento, essa reação afetou os conspiradores porque o que 
motivara o complô fora a tentativa de trazer de volta o Marquês, distante há muito tempo. Porém, para a 
posteridade, o resultado não poderia ser melhor.

 Na tentativa de ganhar tempo, o grupo parisiense inventou uma doença para Suzanne e, de feve-
reiro a maio, houve uma troca considerável de correspondência entre a freira e o Marquês, sempre tendo 
a intermediação de Madame Madin, que ignorava a trama, apenas recebendo e entregando as missivas 
aos respectivos destinos. Como a troca das cartas não cessara e para evitar que o Marquês se envolvesse 
ainda mais com a história, Diderot e seus “comparsas” resolveram tomar a única medida possível nessa 
situação: em maio de 1760 eles “executaram” a freira ao anunciar a Croismare a morte da pobre moça. 
Contudo, após o recebimento da primeira carta do Marquês, logo no início desse ardil, Diderot iniciou um 
relato, em forma de Memórias, dos sofrimentos da freira2. Esses infortúnios relatados pela pena diderotia-
na são o corpo da obra doravante analisada, sendo que as suas Memórias resultam no único texto roma-
nesco de Diderot, extenso, considerado pela crítica (DIDEROT, 2009, p. 14). Em carta a Madame d’Épinay, 
Diderot confidenciara: “Não é mais uma carta, é um livro” (DIDEROT, 1997, p. 299).

 Toda essa mistificação3 ajuda, conforme a obra do mesmo Diderot, Elogio a Richardson4, a colocar 
a moral em exercício, por criar no leitor/espectador a constante ilusão de realidade. A todo momento, 
mentalmente, a pergunta “Será verdade? será mentira?” vem à baila. E o “Prefácio-Anexo” escrito dez 

2. Sobre os pormenores desse complô, ver WILSON, 2012, p. 431-440; MATTOS, 2004, p. 97-109; MARTIN, 2012; TROUSSON, 
MORTIER, 2006 p. 439-445.

3. Esta palavra, no sentido mais adequado ao uso que por hora se faz dela, não surgiu no círculo diderotiano, mas sim no de 
seus inimigos que contara, dentre outras, com a presença de Palissot. Este grupo enganou por muitos meses um de seus inte-
grantes: Poinsinet. Disseram-lhe que o Rei da Prússia estava à procura de um preceptor para seu filho e Poinsinet foi conven-
cido de que poderia ser este preceptor. “Mistificar, portanto, é o verbo criado especialmente para Poinsinet, antes de tornar 
o mesmo que enganar um ingênuo e ganancioso sem escrúpulos.” (ROMANO, In: DIDEROT, Obras VII: A Religiosa 2009, p. 16). 
Além de A Religiosa, Diderot escrevera outras mistificações, como, para citar apenas um exemplo, Les deux amis de Bourbonne.

4. Este texto de Diderot, antes de ser um panegírico ao autor inglês, é uma poética sobre o romance. A este respeito ver a 
análise sobre a relação entre o Elogio e A Religiosa em SANTANA, C. Educação e Literatura: a “Moral em exercício” em Diderot, 
2013, p. 156-206).
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anos após a confecção das Memórias da freira, inicialmente por Grimm, e ainda hoje5, nas edições de A 
Religiosa, atribuído a ele, apesar de ter sido mais de uma vez revisto e ampliado por Diderot (WILSON, 
2012, p. 433; MATTOS, 2004, p. 101-105) para a publicação da obra vinte anos depois, em 1780, colabora 
para essa ilusão de realidade, não obstante o ardil ter sido confirmado.

 O papel desempenhado pelos Prefácios no século XVIII é conhecido. Estes precisavam defender o 
romance que, como exposto por Diderot nas primeiras linhas de sua poética, não era um gênero respeita-
do neste período. Os romancistas tentavam resguarda-lo ao afirmar ser ele útil e agradável, e não somente 
uma configuração de situações inverossímeis a serviço da distração mulheres de espírito apoucado. Assim, 
os Prefácios serviam para que o romancista defendesse seus escritos tanto do ponto de vista ético quanto 
estético (PRADO, 2003, p.129). Entretanto, o “Prefácio-Anexo” de A Religiosa não segue esse padrão. Seu 
objetivo é mistificar, desconcertar, por declarações contraditórias, apresentando um permanente jogo 
entre ficção e realidade para o leitor/espectador.

A ambigüidade do estatuto da ficção é uma característica do romance do século, que joga com a ilusão 
de autenticidade da história: o leitor, já enfastiado com aventuras inverossímeis do romance barroco, 
tem a sua curiosidade despertada por uma história que poderia ser real. No romance epistolar, o Prefá-
cio se incumbe geralmente de contar a história da descoberta das cartas, isto é, uma segunda ficção se 
acrescenta à primeira, na tentativa de validá-la enquanto documento autêntico. [...] Diderot, por sua 
vez, inova duplamente: em primeiro lugar, ao anexar o prefácio ao fim do romance, transtornando o 
seu ordenamento retórico habitual; em segundo, contrariando ainda mais os costumes, ao revelar no 
Prefácio invertido, não a natureza autêntica das Memórias da Religiosa, mas, ao contrário, seu caráter 
ficcional. Porém, ao mesmo tempo em que desmascara a ficção, ele a restabelece através da história da 
mistificação do Marquês de Croismare, que teria dado origem ao romance da Religiosa. Não resta dúvida 
de que os fatos relatados têm sua base em fatos reais, mas o trabalho de criação literária, através do 
qual Diderot funde o Prefácio às memórias, transforma a anedota em romance e figuras históricas em 
personagens (PRADO, 2003, p. 129-130. Grifo nosso).

 Essa atitude de Diderot é proposital para que seja possível alcançar o efeito desejado: ao dar a 
ilusão de verdade, a moral é colocada em prática de maneira mais intensa e eficaz. Fazer do Prefácio um 
anexo que vem após o próprio texto é já uma subversão que possui um determinado objetivo e causa um 
determinado efeito. O leitor/espectador passa primeiro pelas Memórias da freira para somente depois de 
lê-las descobrir a artimanha arquitetada pelo grupo de Diderot com o intuito de trazer de volta, a Paris, 
o Marquês; neste mesmo “Prefácio-Anexo”, ele, o leitor/espectador, descobre que o romance nunca fora 
terminado porque o seu autor não dedicou tempo suficiente para isso, restando para a posteridade ape-
nas fragmentos. Imediatamente em seguida, contrariando o que havia sido dito, Grimm/Diderot6 afirma 
serem as Memórias, que acabaram de ser lidas, o citado romance inacabado que, na verdade, foi termi-
nado. O efeito desta leitura é vertiginoso. Em que acreditar? Qual das histórias narradas é verdade? Qual 
é mentira? Como dissera Pamuk, ao se perguntar que partes se baseiam em experiências concretas e que 
partes são imaginadas, o leitor/espectador está desfrutando de um dos prazeres que a leitura proporcio-
na. O outro prazer, descrito por ele,

[...] é o que nos oferece a leitura do que os romancistas dizem em seus prefácios, nas sobrecapas, 
nas entrevistas e nas memórias, quando tentam nos convencer de que suas experiências da vida real 
são produto de sua imaginação ou que suas narrativas inventadas são histórias verdadeiras (PAMUK, 
2011, p. 31. Grifo nosso).

5. Vale ressaltar que o formato que se tem hoje de A Religiosa fora publicado dessa maneira, pela primeira vez, somente em 
1796, 36 anos após a sua escrita, 12 anos após a morte de seu autor.

6. Diderot, quando da publicação para a Correspondence Littéraire em 1780, reescreveu trechos, suprimiu e acrescentou pas-
sagens ao Prefácio-Anexo, mas manteve o foco narrativo em Grimm.
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 No “Prefácio-Anexo”, Grimm/Diderot tenta convencer o leitor/espectador das duas formas de se 
criar a ilusão romanesca descritas por Pamuk: tentam convencer de que suas experiências da vida real são 
produto de sua imaginação e, também, que suas narrativas inventadas são histórias verdadeiras. Grimm/
Diderot mistifica o leitor/espectador, desconserta-o; ele fica desnorteado sem ter segurança dos fatos: se 
são verdadeiros, ou não; em parte falsos, ou não.

 Ao deixar essa dúvida no leitor/espectador, Grimm/Diderot rompe com a tradição porque não 
utiliza o seu “Prefácio-Anexo” para dar autenticidade às Memórias de Suzanne; antes disso, o seu uso é 
para confirmar justamente o contrário: reforçar o caráter ficcional da obra apresentada. Estratégia que 
contribui, juntamente com a transposição do Prefácio, para a finalidade do romance, com a ilusão roma-
nesca, com a moralização posta em prática pelo fato de que no mesmo instante em que a ficção é des-
mascarada outra é estabelecida: a mistificação do Marquês. Transportar o Prefácio de lugar permite que 
o ardil seja transformado em romance, e pessoas reais, como o Marquês e Madame Madin, por exemplo, 
sejam transfigurados em personagens. É de extrema importância ressaltar, também, que ao acrescentar as 
cartas trocadas entre a freira e o Marquês, das quais somente as escritas por este último são verdadeiras, 
apesar desse acréscimo ter sido reprovado por Naigeon – porque para ele as cartas não faziam parte do 
manuscrito que Diderot o entregou, tendo sido suprimidas como os andaimes de um edifício após a sua 
construção, (DIECKMANN, 1975, p. 19) – , o efeito que elas causaram quando da organização das Oeuvres 
de Denis Diderot, em 1798, somente engrossou o conjunto dos procedimentos descritos no Elogio; proce-
dimentos esses que possibilitam à moral ser colocada em prática. “[...] o prefácio seria uma mistificação 
de segundo grau, que daria a impressão de denunciar a ilusão, mas acabaria por assentá-la de modo mais 
seguro” (MATTOS, 2001. p. 204).

 Em uma das revisões feitas por Diderot ao “Prefácio-Anexo” de Grimm, o Philosophe acrescenta 
mais uma anedota à história. Este acréscimo é uma automistificação (ROMANO, In: DIDEROT, 2009, p. 
17): no momento em que Diderot estava trabalhando em sua “História da Freira”, um amigo seu chega e 
o encontra aos prantos. Ao perguntar o que se passava, Diderot responde que estava comovido com uma 
história que estava se contando.

Um dia em que estava inteiramente entregue a este trabalho, o Sr. D’Alainville, um de nossos amigos 
comuns, veio visitá-lo, e o encontrou mergulhado na dor e com o rosto inundado de lágrimas. “O que 
você tem?”, disse-lhe o Sr. D’Alainville. “Veja como está!” “O que eu tenho?”, respondeu-lhe o sr. Dide-
rot, “desolo-me com uma história que estou me contando” (DIDEROT, 2009, p. 225).

 A força da história de Suzanne é tanta que mistifica seu próprio criador. Subliminarmente, essa 
ideia é transmitida aos leitores/espectadores de maneira a fazê-los realmente participantes da história en-
quanto sofrem juntos da personagem. Ainda aqui, não se sabe ao certo o que é verdade, o que é mentira. 
É possível arriscar que todos os participantes dessa experiência estética, do Marquês a Suzanne, de Dide-
rot aos leitores/espectadores, todos passam por esse processo de mistificação. Processo este que, desde 
a crítica ao Elogio, passando pelo apêndice ao conto Les deux amis de Bourbonne, é um dos elementos a 
colaborar com a moralização furtiva: aquela que põe a “moral em exercício” (SANTANA, 2013, p.156-206). 
Apesar de ter reescrito muitas passagens, extraído diversos textos, Diderot manteve o “Prefácio-Anexo” 
atribuído a Grimm, uma vez que o foco narrativo continua centrado em seu amigo: é Grimm que está fa-
lando; não Diderot; essa manobra também desconcerta, mistifica.
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2. “A História da Freira”: uma série de “circunstâncias comuns” para arquitetar uma segunda 
série de “circunstâncias extraordinárias”

“O ponto importante para ele [o poeta] estaria em ser maravilho-
so, sem deixar de ser verossímil, o que obteria se conformando à 
ordem da natureza quando esta se compraz em combinar incidentes 
extraordinários e resgatar os incidentes extraordinários mediante 
circunstâncias comuns. Eis a função do poeta. [...] Muito bem, cora-
gem: acumula, acumula circunstâncias extravagantes sobre circuns-
tâncias extravagantes, admito-o. Tua fábula será maravilhosa, sem 
contestação. Mas não te esqueçais de que terás de resgatar todo 
esse maravilhoso por uma porção de incidentes comuns, que o des-
culpem e me iludam”.

(DIDEROT, 2005, p. 66-69. Grifo nosso)

“Poucos, porém, chegaram a negar que A Religiosa tem alcance, sus-
pense e poder de penetrar paredes e peles humanas”.

(WILSON, 2012, p. 437)

 No Elogio a Richardson, quem dá o tom não é simplesmente um leitor/espectador do autor inglês; 
é um escritor, romancista, “[...] que começa a afinar os próprios instrumentos [...]” (MATTOS, 2004, p. 
109), uma vez que o panegírico é uma poética sobre a escritura de um romance. Nesse sentido, os proce-
dimentos descritos por Diderot possibilitaram-no confeccionar seu romance da freira porque, ao estudar 
a técnica de Richardson, o Philosophe aplicou-a em A Religiosa, influenciando posteriormente outros de 
seus escritos (WILSON, 2012, p. 439)7. “Como Richardson, ele vai acumulando lentamente detalhes apa-
rentemente insignificantes, até que finalmente já não se pode negar a ilusão de realidade” (GREEN, 1929, 
p. 149). Na “História da Freira”, a narrativa é veloz, devido ao efeito causado pelo uso do diálogo – forma 
característica do estilo diderotiano.

 O enredo/trama de A Religiosa pode ser assim resumido: a fim de evitar que sua filha, fruto de um 
adultério, receba a parte que lhe cabe na herança familiar, a mãe de Suzanne Simonin a faz expiar o peca-
do materno ao obrigá-la a ir para o convento de Sainte-Marie. Lá, ela se torna uma postulante para depois 
tornar-se noviça. Entretanto, como não existia nenhuma vocação em Suzanne para que ela entrasse para 
a vida religiosa, ela recusa-se, na cerimônia pública, a fazer os votos finais, provocando com isso um es-
cândalo. Como sua situação se tornara insustentável após a cena protagonizada por ela nessa cerimônia, 
a única solução encontrada foi voltar para a casa de seus pais; mas as coerções sofridas e a confirmação 
de que ela era filha bastarda fazem-na retornar a um convento, porém, não mais o de Sainte-Marie.

 Relutante, Suzanne entra em Longchamp e será neste novo convento que ela fará obrigatoria-
mente seus votos. Aí, Suzanne sente-se mais acolhida em função da presença de uma Madre Superiora, 
mais especificamente, a Madre Moni, que possui um sentimento religioso sincero. Esta personagem é 
reconhecida pelas suas outras religiosas por conta de sua autoridade moral. Como Suzanne recebe uma 
atenção especial da Madre Moni, ela acaba por transferir os sentimentos que nutrira, em vão, por sua mãe 
biológica, para esta mulher. Contudo, uma peripécia acontece: como ainda anseia por liberdade, mesmo 
se sentindo acolhida pela Madre Moni, Suzanne cai em profunda melancolia. A Madre, que realmente a 
tem como uma filha, entra em um mesmo estado, o que acaba por resultar em sua morte. Neste mesmo 
ano, morrem sua mãe biológica e o homem que ela passou a vida achando ser seu pai. Assim, sozinha no 

7. Wilson cita, em nota, alguns eruditos que defendem essa Tese: Herbert Dieckmann, René Taupin, Mário Praz, Louis Reynaud, 
Hermann Hettner e Alan J. Freer.
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mundo, e já religiosa, ela terá que enfrentar a nova Madre que assume a direção do convento: Madre Sain-
te-Christine, descrita como cruel, mesquinha, pouco inteligente e supersticiosa. Retornam os sofrimentos, 
agora com mais intensidade, o que leva Suzanne a procurar ajuda legal: ela decide apresentar uma ação 
para anular seus votos. Entretanto, conseguir uma audiência com um advogado para poder narrar o que 
se passava dentro do convento sem poder sair de lá não era algo evidente. No entanto, Diderot resolve 
isso da forma mais verossimilhante possível, ao colocá-la em Longchamp. Na Páscoa, muitos parisienses 
dirigiam-se a este convento para assistir a um concerto. Nesta ocasião, devido a irmã Suzanne ser dotada 
de uma voz que atraía a atenção por sua beleza, ela exibia-se às vezes na sala de visitas do convento – fato 
que possibilitou seu contato com os visitantes, em especial com um advogado. Contudo, todo o esforço 
empregado fora em vão. A irmã Suzanne perde a causa e passa a ser brutalmente maltratada pela Madre 
rancorosa Sainte-Christine e pelas outras irmãs. O grande vicário da ordem interfere e finalmente conse-
gue transferir Suzanne para o convento de Saint-Eutrope.

 A atmosfera dessa nova casa de Suzanne é amável e sensual. Ela é tratada gentilmente, mas con-
tinua ansiando pela liberdade, já que não sentia ainda a vocação para viver como uma religiosa. Sua in-
genuidade não a deixa perceber que a Madre Superiora apaixona-se por ela. Os dias da freira, em razão 
dos ares do convento, são regados a risos, música, guloseimas, licores, carinhos furtivos. Dessa maneira, 
Suzanne, que escapara da morte, acaba por ter sua integridade moral ameaçada. A paixão da Madre é tão 
forte e arrebatadora que a leva à morte. Em seu leito, ela confessa que está condenada. Este é o ponto alto 
do romance, sendo que, a partir daí os eventos adquirem maior rapidez. Nesta altura, sabe-se que Suzan-
ne encontrou uma maneira de fugir: quando estava com seu confessor, que também não sentia nenhuma 
vocação para a vida religiosa, Suzanne consegue escapar e foge para Paris, mesmo tendo se machucado 
gravemente durante a escapada. As Memórias da freira chegam ao seu término com a sua morte em con-
sequência das sequelas do acidente quando de sua fuga.

 Wilson chama a atenção para a parte de A Religiosa em que são narradas as cenas que retratam a 
paixão da Madre Superiora pela irmã Suzanne e as investidas feitas pela Superiora enamorada. Tais des-
crições são um estudo realista, bastante detalhado, do comportamento homossexual que se apresenta 
descrito clinicamente. Para esse biógrafo, a arte de Diderot chega ao seu máximo neste ponto do roman-
ce, “porque ele descreve esse relacionamento sem lascívia e como apareceria a uma pessoa simples e 
não iniciada sendo inteiramente aturdida por tudo isso. A narradora não entende nada enquanto o leitor 
compreende tudo” (WILSON, 2012, p. 434).

 Toda a construção do romance A Religiosa, inclusive a sua gênese ardilosa, é necessária para que 
se possa criar a ilusão romanesca. Ou seja, o seu “Prefácio-Anexo”, as Memórias de Suzanne (o corpo do 
romance propriamente dito) e as cartas trocadas entre o Marquês e a freira são os elementos necessários 
para que se tenha essa ilusão. Esta última, construída a partir dos detalhes que misturam uma série de 
“circunstâncias comuns” para arquitetar uma segunda série de “circunstâncias extraordinárias”, possibilita 
a “moral em exercício”. Essa possibilidade é criada porque as “imagens sensíveis” que os detalhes criam 
– e que respondem pela produção das equivalências de ação, responsáveis por fazer passar as verdades 
abstratas e gerais para as zonas mais profundas da sensibilidade – são os instrumentos que ajudam o 
romancista a entrar de maneira furtiva na alma do leitor/espectador, “[...] naqueles momentos em que 
a alma desinteressada está aberta à verdade” (DIDEROT, 2000, p. 18). A Religiosa responde às exigências 
do Elogio a Richardson: ensinar a virtude e colocar a moral em ação, praticando um realismo8 didático e 

8. O Realismo é um movimento artístico que teve seu início na segunda metade do século XIX, apesar de designar, generi-
camente, toda tendência estética centrada no real e, por isso mesmo, pode-se observar a existência de artistas realistas em 
todas as épocas. “Graças a essa teoria mecanicista, encaravam a obra de arte como utensílio, arma de combate, a serviço da 
metamorfose do mundo e da sociedade: não mais a arte romântica desinteressada, e, sim, a arte comprometida, engajada” 
(MOISÉS, 2004 p. 379).
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mostrando os jogos das paixões (TROUSSON, 2006, p. 440). A “História da Freira” é, por isso mesmo, um 
romance richardiano capaz de comover.

 A lição de A Religiosa pode ser resumida nas seguintes ideias, caras ao pensamento da Ilustração: 
o celibato é contra a natureza; a vida enclausurada é socialmente devastadora; a personalidade, num 
convento, sofre acertadamente uma deformação. Os philosophes, que possuíam um projeto comum (pe-
dagógico e civilizatório), entendiam que deviam ser úteis à sociedade. Por essa razão, difundiram suas 
ideias das Luzes para esclarecerem os homens, tornando-os autônomos. Essa autonomia estava vinculada 
à virtude, uma vez que ao ser educado moralmente o homem se tornaria virtuoso e somente a educação 
poderia “adoçar os caracteres”, sendo a responsável por garantir a felicidade coletiva e individual dos ho-
mens. Nesse sentido, ao colocar a “moral em exercício”, para intensificar o efeito do que dizia e tocar não 
somente a razão, mas, também, as paixões, Diderot cumpriu com seu papel fundamental: resguardar a 
possibilidade da autonomia ao esclarecer os homens para, assim, cumprir com sua tarefa social: torná-los 
melhores; ao torná-los melhores, felizes. Assim sendo, a resposta à pergunta lançada no início deste artigo 
é necessariamente positiva: o realismo diderotiano, avant la lettre, sacrifica a bela página à bela ação por 
entender que a “moral em exercício” é o que importa para que a literatura cumpra com seu papel: educar 
moralmente os homens quando é um instrumento de divulgação de certos valores morais.
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Uma investigação dos conceitos do imaginário e do simbólico
no tocante ao processo de recepção literária
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RESUMO

A visada do trabalho proposto circunscreve a literatura enquanto discurso específico que só se realiza enquan-
to tal quando de uma recepção por parte de um leitor que se consagrará como fator necessário no processo 
de interpretação do conteúdo expresso pelo texto. Nesse sentido, a existência de uma especificidade de um 
discurso cunhado como literário deve ser investigada no cerne de um processo resultante da conjunção de 
suas características formais e sua repercussão no imaginário do leitor no ato de uma dada recepção. Para 
efetivarmos nosso objetivo de análise, adotaremos como base teórico-metodológica a Corrente de Estudos 
do Imaginário e a Estética da Recepção, a partir das quais aprofundaremos os conceitos de Imaginário e de 
Simbólico, com o objetivo de descrevermos um modo específico de relação e\ou atuação fenomênica do dis-
curso literário na imaginação do leitor.

PALAVRAS-CHAVE: Imaginário. Simbólico. Estética da Recepção.

ABSTRACT

The aim of this investigation considers literature to be a specific discourse that is realized in the process of the 
reader becoming a necessary cog in the interpretation of the content of the text. The existence of a specific 
discourse described as literary that lies at the core of the process resulting from the conjunction of its formal 
characteristics and its reception in the reader’s mind requires investigation. In the process of analyzing this 
discourse, a theoretical and methodological model is adopted based upon current studies of the imaginary and 
the esthetics of reception, which deepen the concepts of the imaginary and the symbolic, with the objective of 
describing the specific mode or performance of literary discourse that is manifested in the reader’s imagination.

KEYWORDS: Imaginary. Symbolic. Aesthetics of Reception.
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1. Introdução

 No conto O Retrato Oval, Edgar Allan Poe descreve um pintor recém casado que resolve imortali-
zar sua jovem esposa retratando-a numa pintura. Completamente absorvido na representação pictórica 
de sua amada, tal era sua necessidade de perfeição, os dias se passam sem que ele alcance um resultado 
ideal. Aquela, sem querer interromper o labor artístico do marido, não come nem dorme, iniciando um 
processo gradual de desfalecimento. Quando, enfim, o pintor dá por concluído o quadro, sua esposa está 
morta. Resta para ele a imagem espectral dela, inscrita numa moldura.

 É interessante notar como Poe, ao lado de outros escritores simbolistas, reflete sobre um tema-
chave da investigação intelectual do século XX, a saber, o estudo do simbólico e do fenômeno imaginativo.

 Na história do conto, o pintor se prende de tal forma à imagem simbólica da esposa, tentando 
torná-la mais próxima possível da imagem observada à frente dele, que acaba por desprezar o próprio 
“elã vital” da realidade, substituindo esta por um objeto frio – um quadro – inerte, anódino, o qual, 
contudo, para o pintor constitui-se em ânima. Numa transposição de energias, a pintura ganha vida, 
enquanto o ser morre.

 A intenção deste trabalho é propor uma investigação acerca do imaginário como forma válida e 
coerente de se abordar a literatura. Neste sentido, faz-se necessária uma apreciação das ideias daque-
les pensadores que originaram a chamada corrente de estudos do imaginário. Dois principais nomes se 
destacam como pais-fundadores dos conceitos que resultarão numa “hermenêutica do imaginário”: o do 
psicanalista Carl Jung e o do filósofo Gaston Bachelard. Numa segunda geração, encontra-se a figura do 
filósofo e antropólogo Gilbert Durand, contribuidor fundamental para a elevação do campo de estudos 
sobre o imaginário como instância autônoma de suma importância no âmbito das ciências humanas1.

2. O Simbólico e o Imaginário

 É necessário, como primeiro passo, delimitar conceitualmente e contextualizar os termos básicos 
deste trabalho: o simbólico e o imaginário.

 O simbólico engloba a problematização da noção de símbolo, como também a de processo simbó-
lico. A radicalização de um método de conhecimento iniciada por René Descartes no século XVI, segundo 
a qual só por meio de um método abstrato-racional-numérico o homem poderia atingir a essência das coi-
sas, irá colocar a questão do simbólico no ostracismo, desprezando qualquer investigação que não passe 
pelo crivo judicial da razão.

 No decorrer do século XIX, a ciência, com a crescente utilização de uma metodologia empírica 
rigorosa, amplia suas preocupações para a análise da mente humana. Começa, então, a investigar as cha-
madas doenças mentais e os padrões de comportamento dito anormais por um novo prisma. A neurologia 
da época desvenda a relação entre os sistemas patológicos e a mente, o que leva à criação de uma psica-
nálise (“psico-análise”, i.é, análise da psiquê, da alma) por Sigmund Freud, com o lançamento de sua obra 
A Interpretação dos Sonhos, em 1900. Ora, o próprio título desse livro inaugural denota uma retomada 
das preocupações investigativas acerca do simbólico. Os sonhos, tão desprezados pelo cientificismo oci-
dental, começam a fazer parte – de forma marginal, vale dizer – das preocupações teóricas ditas oficiais. 

1. Uma primeira versão deste texto se encontra publicada em ANAIS DO III SINALEL ISSN: 2177-5443, págs. 240 a 249. Disponí-
vel em: <https://letras.catalao.ufg.br/up/508/o/ANAIS_SINALEL_-_Parte_1.pdf>.
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Os sonhos são valorizados em muitas culturas como uma vida paralela: sonhar é viver. E até hoje nunca 
foram dignos de grande apreciação por parte da linha mainstream do pensamento ocidental; sendo, con-
tudo, extraordinariamente marcantes em toda produção artística dos séculos XIX e XX. Por exemplo: as 
correntes simbolista, expressionista, surrealista nas artes plásticas, na literatura, no cinema, etc. Não é por 
acaso que Freud se remeterá ostensivamente a culturas e mitologias antigas nas formulações conceituais 
dele. O mundo onírico, no qual tudo é possibilidade de acontecimento, no qual as leis e as regras da razão 
consciente e alerta são contrariadas, é, enfim, posto em relevo. Nele, sob as asas da imaginação – um agir 
por meio de imagens – podemos voar e flutuar, mudar de cena instantaneamente, atingir utopias, criando 
um mundo alternativo, essencialmente vital e imprescindível.

 Freud, nas suas duas tópicas (inconsciente, subconsciente, consciente – ego, id, superego), dividiu 
a mente humana em lados que, estabelecendo uma relação harmônica ou conflituosa entre si, originam 
uma identidade própria, um nome próprio, uma espécie de espírito estruturador do ser. A descoberta 
de um “topos mental”, um lugar onde os aspectos não relacionados à parte consciente do cérebro (ba-
sicamente as emoções e os sonhos) atuariam, influenciando o comportamento humano em seu estado 
de vigília, foi, sem dúvida, um marco decisivo na história teórico-científica do Ocidente. Entretanto, não 
tecendo aqui críticas ou considerações a respeito da psicanálise, Freud, ao analisar os sonhos, desprezou 
a força criativa e geradora emanada por eles, analisando-os apenas como sintomas, reflexos e descargas 
da complexa problemática da sexualidade humana. Concebeu, portanto, um sistema de causa efeito de 
cunho determinista – Gilbert Durand denomina a psicanálise freudiana de Hermenêutica Reducionista, 
em oposição às hermenêuticas de Carl Jung e Gaston Bachelard –, o qual, é lícito dizer, denota a formação 
médica dele, estritamente incorporada aos ditames de um dado estatuto científico.

 Adotado inicialmente por Freud como fiel discípulo, Carl Jung (as obras de Carl Jung podem ser 
consideradas fundadoras da corrente de estudos do imaginário) rompe com a ortodoxia freudiana, diri-
gindo-se para uma linha teórica pejorativamente criticada pelo círculo psicanalítico como obscura, mística 
ou esotérica. ‘Obscurantismo’ que, deve-se salientar, tem origem na mais remota história humana, a qual, 
obviamente, não pertence apenas ao Ocidente, mas a grande diversidade dos povos e culturas.

 Aqui, cabe uma observação sobre o papel canônico do Etnocentrismo na escolha das ideias divul-
gadas e estabelecidas como únicas a serem consideradas dignas de atenção. É com a pesquisa antropo-
lógica – realizada a partir do século XIX – através da qual se começa a estudar in loco as diversas culturas 
espalhadas pelos continentes, que o Etnocentrismo foi, muito lentamente, é verdade, sendo posto em 
xeque. Ou seja, o papel de centro irradiador dos modelos a serem seguidos, mantido pelas nações econo-
micamente dominantes da Europa oitocentista foi, de tal maneira, relativizado, que perdeu seu consenso 
de verdade. Aqui cabe uma digressão sobre a tendência relativizadora que marcou amplamente as ideias 
do século XX. Einstein concebeu sua teoria da relatividade em 1905. O próprio modernismo é fruto deste 
antietnocentrismo, pois podemos notar como grande característica dessa época o imiscuir-se de outras 
culturas na chamada cultura erudita, influenciando-a com formas novas de representar o mundo, che-
gando ao ponto de desestruturá-la. Assim, vimos surgir artistas como Picasso, Nijinsky, Stravinsky, entre 
tantos que contribuíram para a originalidade de um estilo denominado moderno.

 Portanto, como afirma Denis Badia (1999, p.19), a hermenêutica simbólica consistiria em receber o 
legado dos hermeneutas marginalizados na história oficial do pensamento ocidental, os quais receberiam 
o tratamento pejorativo de ocultistas, portadores de uma filosofa oculta. Eles teriam herdado toda uma 
tradição gnóstica (de conhecimento) oriunda de culturas antigas como a egípcia, a babilônica, a persa, 
a hebreia, entre tantas outras que foram colocadas a gauche no momento da estruturação do método 
científico, ocasionando uma cisão entre ‘tradição’ e ‘ciência’. Gilbert Durand cita entre os perpetuadores 
dessa tradição de conhecimento marginal os nomes de Pico Della Mirandola, Giordano Bruno, Paracelso e 
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Cornelio Agrippa, estes ligados à magia renascentista; os poetas malditos das correspondências e similitu-
des, Coleridge e Baudelaire; e os hermeneutas suspeitos da psicologia profunda e da ciência das religiões, 
Jung, Henry Corbin, Georges Dumézil e Sthefanie Lupasco.

 No decorrer do período medieval, pode-se constatar esse conflito no constante digladiar-se entre 
crenças diferentes, mas sempre sob a hegemonia da dogmática cristã e da filosofia escolástica, repres-
soras de qualquer corrente do tipo orientalista. Gilbert Durand descreve, no segundo capítulo do livro 
A imaginação simbólica, como, por meio das ‘catástrofes iconoclastas’, o conceptualismo aristotélico assu-
me, no pensamento de G. de Ockham e de Averróis, predominância sobre o conhecimento simbólico. E, ci-
tando Henry Corbin, fala do grande esforço da igreja romana para reprimir seitas de tendências gnósticas. 
O paradoxo do tipo de racionalidade ocidental foi, valorizando a tecnologia como dogma – a qual, se por 
um lado trouxe claros benefícios, também causou as catástrofes das duas grandes guerras mundiais e a 
era nuclear –, levar ao paroxismo essa práxis, provocando um desencantamento do mundo. Esquecendo o 
lado sensível da razão, não objetivo, não tecnológico, mas usufruidor dos prazeres da imaginação poética.

 A ideia de um reencantamento do mundo – “Bezenberung” – tem origem na sociologia de Max 
Weber e é central na concepção filosófica dos hermeneutas simbólicos. Para tentar compreendê-la, a prin-
cípio temos que nos remeter a Mircea Eliade, o qual, no seu livro Tratado da História das Religiões, aponta 
um caminho para o principal problema do homem ocidental moderno: a perda do sentido do sagrado. 
No processo de desmitificação ou remitificação ocorrido a partir da hegemonia do espírito científico, o 
Ocidente agnostizou-se, tornando-se profano, perdendo, ou melhor, minimizando seu fundo ancestral 
de religiosidade. É necessário que se observe a não-correspondência entre a noção de sagrado e o senso 
comum da visão da religião como crença na figura quase humana de um Deus transcendente.

 Não é apenas a crença ou fé numa ideia abstrata que propicia a dimensão do sagrado. Todas as 
pessoas estão inseridas num mundo mítico, numa história fundadora – arquetípica – sobre e pela qual 
fundam sua identidade. O ceticismo total não faz sentido. É um significado em ausência, assim como a 
ideia do nada. Quem não acredita faz dessa própria postulação uma crença. O mais intenso dos pregado-
res, de um certo modo, conspira com o maior dos incrédulos.

 O sentido do sagrado estaria menos na crença do que no sentimento de identidade com aquilo 
que cerca o homem. Esse sentido pode pertencer tanto ao âmbito da natureza quanto à cultura. Ou seja, 
um sentido holístico de integração do Eu com o universo, permitindo uma animização dos fenômenos 
naturais – os quais, transformados em narrativas, tornam-se a base do processo mito-poético. É justamen-
te nessa espécie de separação esquizomórfica entre o sujeito e a natureza, ou entre o sujeito e o grupo 
social, vistos como objetos isolados, que a marca encantatória desaparece. Este processo separatório é 
intensificado na obsessão racionalista pelo corte entre o que é supostamente real e o que é imaginário, 
um denotando a materialidade do que existe, o outro relevado ao plano secundário do não-existente.

 Soa de certo modo contraditório essa crítica à independência individual como grande dilema do 
homem moderno. Porém esse paradoxo vem sendo cada vez mais reconhecido, pois é no desapego aos 
valores de uma identidade coletiva que o homem se vê abandonado ao absurdo do sem sentido. Não 
é em vão a procura dos aventureiros solitários – muitas vezes usando de justificativas científicas – pela 
suposta harmonia existente em culturas tribais, as quais, preservando seu fundamento mítico primevo, 
conseguem conservar sua ordem coletiva. Outro aspecto de dessemelhança entre as culturas menos tec-
nologizadas, ditas primitivas, e as ditas civilizadas, é que naquelas a relação com a natureza se dá coex-
tensivamente, num plano de colaboração, já que ela, não considerada como objeto inferiorizado, não é 
tratada como inimigo a ser destruído ou dominado. É por pertencer a um mesmo grau de superioridade 
que o elemento natural atinge o plano do sagrado e é reconhecido em suas características de constância 
e harmonia, pode-se dizer, divinas.
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 O elemento de ligação propiciador desse reencantamento do mundo é o símbolo e o- pensamento 
simbólico, um processo geral do pensamento, simultaneamente indireto e concreto, que constitui o dado 
primeiro da consciência. Neste momento, então, é pertinente focalizarmos os conceitos-chave de “Ima-
gem” e “Símbolo”, termos centrais no que concerne aos estudos do imaginário.

 Vive-se neste denominado mundo pós-moderno uma hiperinflação de imagens desde a desco-
berta das tecnologias de comunicação visual e o consequente uso delas como vetores midiáticos de alta 
intensidade. Essa ressurgência de um conteúdo imagístico, se por um lado deve ser valorizada como um 
resgate da imagem, desde as ‘catástrofes iconoclastas’ do Ocidente, por outro tem que ser analisada de 
um ponto de vista deveras critico. Ver-se-á por quê.

 Gilbert Durand coloca a imagem como valor primeiro, instrumento ou mecanismo formador do 
homem assim como da cultura. A imagem não seria composta, como na etimologia à qual estamos acos-
tumados, apenas por símbolos visuais, porém pelas diversas formas pelas quais o homem percebe e reage 
ao real. Desse modo, ela pode se manifestar como imagem auditiva, olfativa, táctil, mental, emocional, 
entre outras. A grande visão de Durand foi que o homem é fruto do conjunto de todas as imagens que o 
alcançam e que continuam a influenciá-lo no decorrer da vida desde a “fantástica tragédia do nascimen-
to”. Essa soma de imagens se sedimenta continuamente na mente do ser humano; cria uma estrutura 
dinâmica, a qual Durand veio a conceituar como regime do imaginário. Dessa forma, “o imaginário seria o 
campo geral da representação humana; o conjunto das imagens e das relações de imagens que constitui 
o capital pensado do Homo-Sapiens” (DURAND, 1997, p. 16).

 As teorias clássicas da imagem, a psicológica e a associacionista, colocam-na como cópia das coisas 
objetivas, alçando-a a um lugar entre a solidez da sensação e a pureza da ideia. Já o filósofo Henry Bergson, 
em sua obra Matéria e Memória, falaria da imagem como sinônimo de um rememorar, de um sempre 
recordar. Durand, então, toma Sartre como interlocutor. Em seus livros O Imaginário e A Imaginação, 
Sartre critica tanto a teoria clássica da imagem miniatura quanto a imagem-recordação bergsoniana, 
por elas ‘coisificarem a imagem rompendo o dinamismo da consciência’. Ele preconizaria, assim, seu 
famoso método fenomenológico: não existiriam senão intenções purificadas de imanência: imagem = 
consciência transcendente. Entretanto, Durand diverge de Sartre quando este põe a imagem na categoria 
do não-ser, atribuindo a ela uma ‘pobreza essencial’. Manifestando-se principalmente no sonho, ela seria 
uma fomentadora de erros e falsidades. Nesse sentido, Sartre se alia à metafísica clássica quando esta 
descreveu o mito e o imaginário como infância da consciência e da razão, alçando a consciência formal 
ou lógica como forma superior à superficialidade aleatória das imagens. Fica evidente aqui que, para a 
metafísica, a única forma válida de conhecimento é a do cogito, do conceito. O desprezo pela imaginação 
é uma escolha de percurso na qual se arroga a posse de uma única verdade como instrumento e lugar 
privilegiado do exercício do poder.

 As imagens se apresentam à consciência em diversos graus, desde a presença direta – as sensa-
ções – até a representação arbitrária, como é o caso dos signos linguísticos. O símbolo pode ser inserido 
na categoria dos signos. A diferença conceitual entre eles, contudo, é o que proporcionará a visão de 
uma imaginação simbólica.

 Para Durand (1997), a imagem é símbolo e não signo. Pois, se na linguagem a escolha do signo não 
importa, já que é arbitrária, na imaginação a imagem é portadora de um sentido não existente fora da pró-
pria significação imaginária. Portanto, o analagon da imagem não é um signo arbitrariamente escolhido, e 
sim intrinsecamente motivado. É, então, por terem falhado na concepção da imagem como símbolo que 
as teorias citadas anteriormente perderam a eficácia do imaginário. No símbolo constituinte da imagem, 
há uma homogeneidade de significante e significado dentro de um dinamismo organizador que o difere 
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da arbitrariedade do signo. O símbolo seria uma espécie de ‘hormônio do sentido’ e, citando Pradines, o 
pensamento não teria outro conteúdo que não a ordem das imagens.

 Nos dois casos, e vê-se isso na própria composição do temo símbolo (sinn - bild), a função pri-
mordial é a de, a partir de uma imagem não necessariamente material, compor o ato de união entre 
dois mundos. No signo, essa união aparece para o homem de forma clara e adequada, já que é escolhida 
arbitrariamente por ele mesmo. Assim, a parte significante do signo tem a definida função de se referir a 
algum elemento do mundo das coisas, ou das ideias – no caso das alegorias –, o qual comporia sua con-
traparte significativa. O homem cria o signo, atribuindo-lhe um significado conforme sua vontade. Dessa 
maneira, sua objetividade está no propósito de ele representar um significado imediatamente apreensível 
por meio de um significante polivalente que não possui valor por si mesmo. À medida que a relação entre 
significante e significado tende a se tornar opaca, tangencial, não claramente indicativa, o signo, na con-
cepção de Durand, tende a se tornar símbolo. Em consequência, o próprio elemento sígnico, que antes 
servia apenas como objeto intermediário, passa agora, em sua própria imanência, a conduzir um sentido. 
Sentido esse que, pela sua natureza, é inacessível, só podendo ser vislumbrado em forma epifânica, “como 
uma aparição do indizível, pelo e no significante” (DURAND, 1988, p. 15).

 Essa inversão do vocabulário semiológico cria uma desigualdade que se impõe numa primeira lei-
tura, pois o caráter vicário do significante passa agora a possuir uma força inerente, centrípeta, atraindo 
um significado que encarnará em sua forma imagética. Uma segunda dificuldade pode ser salientada na 
indagação: que significado é esse que não se apresenta diretamente, preferindo se esconder em sua não 
sensitividade, não inteligibilidade? ocupando, pois, um lugar transcendente, não localizável, abstrato, ca-
racterístico das formas inconscientes, metafísicas e supra-reais. Para Paul Ricoeur, a concretude do símbo-
lo se estabelece em três dimensões: a cósmica – o mundo visível –, a onírica – o mundo dos sonhos – e a 
poética – a linguagem metafórica. É para essas dimensões que o símbolo apresentará um significado. Este 
agora polivalente e portador das qualidades mais contraditórias.

 Se no signo é o homem em seu grupo social culturalizado quem designará ao significante sua chave 
decifratória, no símbolo teremos que supor uma possível direção a ser seguida, a qual só pode ser limitada 
na investigação de sua antiguidade. Quer dizer, nas suas repetidas aparições e recorrências no decorrer 
do tempo – e aqui se afirma: um tempo mais amplo do que o histórico. É na redundância da aparição do 
símbolo que se encontrará a possibilidade de sua tradução. Na propriedade de sua potencial repetição, ele 
ultrapassará sua inadequação significativa. Existiriam, em termos gerais, três tipos de redundâncias con-
substanciadoras dos símbolos. A primeira, uma redundância dos gestos, constituiria a classe dos símbolos 
rituais; a segunda, uma redundância das relações linguísticas em torno de uma narrativa, definiria o mito 
como conjunto simbólico; e por último, as redundâncias das imagens visuais, que viriam a formar a classe 
dos símbolos iconográficos. Disso, verifica-se que, para se tornar visível, a parte significante do símbolo 
necessariamente tem que revelar uma concretude material ou formal, que nos ritos é expressa pela ação 
gestual; nos mitos, pela transmissão, por meio de códigos linguísticos, da crença numa narrativa; e nos 
ícones, pela forma analógica do pictórico.

 Ora, mas o que faz com que determinadas ações ou formas se repitam ciclicamente nas organi-
zações culturais a ponto de assumirem um caráter simbólico? É aqui que se encontrará a noção formu-
lada por Carl Jung de imagens – forças arquetípicas que, atuando nas formas rituais, míticas e icônicas, 
transformam-nas em símbolos.

 Agora, pode-se adentrar na definição dada por Durand de símbolo como:

signo que remete a um indizível e invisível significado, sendo assim obrigado a encarnar concreta-
mente essa adequação que lhe escapa, pelo fogo das redundâncias míticas, rituais, iconográficas, que 
corrigem e completam inesgotavelmente a inadequação (DURAND, 1988, p. 19).
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 Sugere-se, então, que o referido desencantamento do mundo hodierno estaria associado à gene-
ralizada dessimbolização das imagens atuantes na relação do homem com seu meio natural e social. Elas 
apenas manteriam uma característica de signo instrumentalizado para um cotidiano neurótico de opera-
ções automatizadas geridas para o fim de uma pretensa e progressiva emancipação tecnologizante. Desse 
modo, a grande função do símbolo é unificar os objetos com o todo, num ato de ligação, ou religação, com 
o mundo – o próprio termo ‘religião’ em sua etimologia significaria ‘religação’. Além de agir como função 
identificadora do homem com o cosmos, o simbólico também atuaria dentro de uma comunidade ou cul-
tura no sentido da união do indivíduo ao grupo, abolindo, assim, os limites do fragmentário humano.

 O modo de percepção simbólica, como constatou Bachelard (2001, p. 259), está muito próximo da 
percepção poética: “Só a imagem põe as palavras em movimento”. Podemos, então, pensar no processo 
do estranhamento, preconizado pelos formalistas russos a partir das metáforas poéticas e das alegorias 
narrativas, justamente como uma forma de relação simbólica com o mundo. O signo imporia sempre uma 
tradução racionalizadora com tendência a uma univocidade semântica. Já a estranheza da metáfora re-
meteria, atuando como um empurrão deslocador de uma inércia mental, a um complexo imaginativo de 
motivações intimamente ligado ao campo das emoções e da sensibilidade. A percepção sensorial ganha 
ares de liberdade nesse processo, dando origem ao homem visionário, aquele que não apenas olha e 
escuta, no intuito de decifrar mensagens sígnicas rigorosamente cifradas, mas também que vê e ouve, en-
contrando no real circundante uma nova e espantosa profundidade na superfície dos valores previamente 
constituídos, tornando-o um homem ao mesmo tempo modificado e estranho. Será que não é essa a mar-
ca do gênio estabelecida na “idiotia” – característica singular –, tanto daquele que, ao criar, constrói novos 
mundos, quanto daquele que, ao conseguir transportar-se para esses universos imaginários, expressa a 
também genial vocação da compreensão?

 O princípio do isomorfismo dos símbolos é a ideia segundo a qual a estrutura dos fenômenos 
neurofisiológicos e dos fenômenos físicos tais como são conhecidos pela percepção é idêntica. Trata-se 
de uma noção fundamental, pois, criando um liame entre o mundo físico e o fenomenal, pode permitir 
o entendimento da conexão existente entre eles. Como exemplos de isomorfismo pode – se citar: a as-
sociação entre o símbolo da asa e o arquétipo de elevação e pureza; o rito do batismo levando a ideia 
de purificação, de separação entre o natural e o cultural; o mito de Édipo – o que não caminha direito 
– como a inevitabilidade de um itinerário trágico; entre outros de uma série possível de correlações. A 
associação isomórfica propiciará uma lógica simbólica em que a figura física e seu significado fenomenal 
irão determinar-se reciprocamente, ensejando a criação de uma metodologia classificatória baseada 
numa convergência dos símbolos em torno de um núcleo organizador, estruturador. Este método de 
convergência localizaria vastas constelações de imagens semelhantes no domínio das manifestações 
humanas da imaginação, servindo para delimitar o que Durand denominou de trajeto antropológico: 
a incessante troca existente no imaginário entre as pulsões subjetivas assimiladoras e as intimações 
objetivas emanadas do meio cósmico e social. Uma gênese recíproca, oscilando do gesto pulsional ao 
meio material e social, e vice-versa. O símbolo intermediaria esta relação, sendo considerado sempre 
como um produto entre os imperativos biopsíquicos e as intimações do meio. O trajeto antropológico 
poderia, deste modo, iniciar-se indistintamente a partir da cultura ou da psicologia, já que o símbolo 
estaria contido entre esses dois marcos reversíveis.

 Gilbert Durand dedicou sua obra As estruturas antropológicas do imaginário à exploração dessa 
metodologia isomórfica. Influenciado por conceitos oriundos de diversas áreas, elaborou uma classifi-
cação arquetipológica dos símbolos a partir de um levantamento das imagens de diversas culturas, en-
contradas na mitologia, na arte, no folclore, entre outras expressões culturais. Adotando a ideia de que 
todas as culturas têm como preocupação fundamental o problema da morte, Durand vê o imaginário e 
as representações culturais como formas de resposta à finitude do homem. Tais respostas podem ser 
sintetizadas da seguinte maneira:
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I. A morte é vista como fim. Para não morrer, o homem deve matar a morte, impondo, assim, 
o próprio poder destrutivo;

II. Construir um imundo de tal forma harmônico e pacífico que torne o homem indiferente ao 
problema da morte;

III. A própria ideia da morte não existe, já que a vida é um círculo eterno.

 A essas três respostas ou defesas à consciência da morte corresponderiam os três níveis estrutura-
dores de constelações imagéticas:

I. Estrutura heroica do imaginário – caracteriza-se pela presença de luta, de enfrentamento 
do herói com o inimigo. As diferenças são encaradas como oposições, portanto, têm que ser 
aniquiladas;

II. Estrutura mística do imaginário – nela, predominaria um impulso ou intenção profunda de 
harmonia. Uma rejeição à disputa na tentativa de harmonização dos opostos. E uma estrutura 
de eufemização:

III. Estrutura sintética do imaginário – impõe-se à visão cíclica do tempo. Um ciclo composto 
de uma fase ascendente e uma descendente, os ritmos da natureza e da copulação. As oposi-
ções são assumidas; mas tentam se relacionar pelo estabelecimento do diálogo. Ela compor-
taria uma síntese entre as duas estruturas anteriores.

 A estrutura heroica convergirá às imagens pertencentes ao regime simbólico diurno. Às estruturas 
místicas e sintéticas, as imagens do regime noturno.

 É importante, neste momento, um aprofundamento no conceito de estrutura estabelecido por 
Durand, a qual ele usou como parâmetro classificatório.

 A noção de estrutura concebida por Lévi-Strauss supõe, na análise de um corte sincrônico de um 
determinado sistema simbólico, a descoberta de ‘pacotes’ de relações lógico-formais que se manteriam 
constantes seja qual fosse à variação da linha diacrônica de seu simbolismo. Desse modo, o fundamento 
de uma análise estruturalista estaria na descoberta das combinações formais dentro de um modelo está-
tico de organização que atribui ao símbolo um valor puramente quantitativo, ou seja, que só possui valor 
como furacão de troca nas relações existentes entre os elementos no interior do sistema. Pode ser enten-
dida como uma forma estática, visto que regida por uma fixidez em suas funções e relações.

 No caso das estruturas do imaginário preconizadas por Durand, o valor delas estaria no poder 
qualitativo das constelações de imagens simbólicas que, no seio do processo isomórfico, se reuniriam 
em torno de esquemas diretores – as estruturas. Qualidade definida como espacialidade portadora em si 
própria de uma espessura significativa. Portanto, em vez de ‘pacotes’ de relações traduzidos via uma ló-
gica algébrica realizada em equações formais, referir-se-ia a ‘pacotes’ de significações possíveis de serem 
reconhecidos na própria linearidade diacrônica do sistema simbólico, seja uma narrativa, uma cerimônia 
ritual ou um acervo pictórico.

 A classificação proposta por Durand, em vez de responder a uma lógica imperiosa, tem um caráter 
pragmático que visa permitir uma abordagem fenomenológica do imaginário simbólico, estando mais 
próxima de uma terapêutica que de uma ontologia. Assumirá o papel de uma hermenêutica não reduzin-
do, porém, sua análise a traduções simplificadoras, mas instaurando novas dinâmicas, como a imagem de 
uma sala de espelhos, sempre remetendo a uma miríade de novos reflexos, multiplicadores de direções 
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e caminhos. Nesse sentido, Durand irá privilegiar as hermenêuticas que denomina de instauradoras – a 
arquetipologia de Carl Jung e a fenomenologia poética de Bachelard –, distinguindo-as das hermenêuticas 
redutoras – a psicanálise freudiana e o estruturalismo de Lévi-Strauss.

 Faz-se necessário, assim, um certo debate de perspectivas entre esses dois níveis hermenêuticos, 
para que se possa ressaltar a importância das ideias de Jung e Bachelard em relação ao estudo do imaginário.

 Um dos grandes méritos do paradigma teórico concebido por Freud foi o de redescobrir a premên-
cia do mundo das imagens simbólicas como influenciador das manifestações comportamentais dos seres 
humanos, elevando, assim, pela primeira vez, a objeto digno de apreciação pelas áreas de estudos procla-
madas científicas, o campo de forças dessa fantasmática abstrata. Por conseguinte, a noção de símbolo 
para Freud refletirá o determinismo de um sistema causa-efeito herdado dos modelos cientificistas. Desse 
modo, ocorrerá que o mundo onírico resgatado por Freud, em vez de composto por imagens simbólicas, 
será formado por signos – efeitos, segundo a distinção entre símbolo e signo feita anteriormente. Efeitos, 
que podem ser caracterizados como meros sintomas de fatos relativos ao passado biográfico do indivíduo. 
E, mais precisamente, como sintomas que inevitavelmente sempre apontariam para os fatores psíquicos 
formadores da sexualidade. As interdições e censuras à libido, no decorrer dos conflitos edipianos e das 
fases etárias posteriores, causariam o aparecimento de imagens oníricas normalmente analisadas como 
sintomas patológicos de fases da sexualidade não devidamente superadas.

 É nessa perspectiva que Durand toma a psicanálise freudiana como redutora, pois, como a herme-
nêutica, sua interpretação desfaz o poder autônomo da imagem de instaurar sentidos a partir do ato de 
seu aparecimento. Para ela, não importa o próprio sonho em si, sua forma e seu conteúdo, ou seja, sua 
história. Pois esta, quase instantaneamente, é refratada pelo método associativo para um outro referen-
cial até chegar àquela instância de sentido primordial para Freud: os deslocamentos representacionais da 
repressão da libido no inconsciente.

 Vê-se como o espectro interpretativo do sonho – o sonho é sua própria interpretação – é reduzido 
ao grilhão de uma necessidade direcional da força psíquica. Enfim, a psicanálise freudiana não atenta para 
a infindável riqueza da função fabuladora da imaginação humana. A fabulação seria uma faculdade do 
próprio papel biológico da imaginação: “uma reação da natureza contra o poder dissolvente da inteligên-
cia” (Bergson apud DURAND, 1988, p. 100), a qual, em vez de ser enquadrada por sistemas pragmatistas 
científicos, deveria servir de trampolim para um voo em busca de novos patamares de insurgência criativa.

 É reconhecendo essa polarização de perspectivas teóricas que Durand atribuirá ao campo de ideias 
de Carl Jung – sua psicologia das profundezas – o aposto de uma hermenêutica instauradora. O progressi-
vo distanciamento de Jung em relação a Freud – que chegou a romper relações com seu ex-discípulo – está 
justamente na criação de um campo investigativo mais amplo no que concerne à análise das motivações 
obscuras que orientam os atos e condutas humanos. Assim, deve-se abordar alguns pontos em que esse 
conflito irá realçar a teoria junguiana.

 A ideia de inconsciente concebida por Jung se diferencia da freudiana pela sua positividade, pois 
ela não o relega à função de depósito de experiências e emoções traumáticas não toleradas pela parte 
consciente da psique. Representando o lado sombrio do ser humano, o inconsciente assumiria a culpa 
pelo que o homem apresentasse de negativo ou patológico. Far-se-ia necessário, assim, libertar-se dessa 
carga por meio da iluminação do quarto escuro. Tarefa essa a ser cumprida pela sobriedade e lucidez 
da consciência que, dependendo do grau da “doença”, poderia levar à cura do problema. Entretanto, o 
termo inconsciente não passaria de uma formulação vazia, facilmente contestável se, de alguma forma, 
ele não pudesse ser visualizado, localizado no corpo-espírito do homem. É então que Freud descobre o 
sonho como o lugar próprio, a parte visível, embora fantasma, de um dito processo mental inconsciente. 
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As imagens oníricas (não só o sonho, como também os devaneios – imagens acordadas – repercutiriam 
essa relação com o inconsciente caracterizada por uma grande imprecisão de sentido objetivo, porém re-
fletindo uma intensa carga emocional), seriam o principal modus operandi de uma parte da psique nunca 
antes tão contundentemente determinada. Desse modo, o acesso ao inconsciente só poderia efetuar-se 
por um trabalho ou ação com os sonhos que racionalizasse o modo singular e insensato de ocorrência das 
imagens oníricas. A metodologia criada foi a de uma livre associação de imagens que levasse a imaginação 
do paciente até um lugar determinado no qual o analista, no domínio do processo teórico, localizaria o 
problema, descobrindo sua chave interpretativa. Desenredando-se a teia, o complexo, o lugar inconscien-
te deixaria de existir, tornando-se consciente. Daí, pode-se concluir que, para a psicanálise freudiana, é 
imprescindível o ato de a psique tornar-se totalmente consciente de si própria, abolindo ao máximo os 
lapsos e espaços reentrantes – perturbadores de uma almejada ordem – constância do consciente.

 Chega-se, neste momento, às diferenças teórico-metodológicas entre os dois psicanalistas. A 
primeira, e talvez principal, está na própria formulação da noção de inconsciente. Para Jung, o incons-
ciente é uma parte legítima da psique que ocupa a maior parte da esfera. A parte consciente ocuparia 
um espaço menor, a qual denominará de ego. Assim, ele diferencia um self – que é ao mesmo tempo o 
núcleo da psique e ela própria – e uma zona consciente com seu núcleo como ego. Pode-se notar, por 
conseguinte, que o espaço inconsciente – negativizado pela hegemonia racionalista da cultura ocidental 
é, para Jung, preponderante e vital na formação e equilíbrio da psique. Ele transfere ao inconsciente 
uma dimensão de importância bem maior que a da tópica freudiana, visto que a insere como parte 
indissociável da história humana. Segundo ele, assim como os componentes fisiológicos seriam trans-
mitidos geneticamente, os fatores formadores do inconsciente também se perpetuariam como marca 
filogenética da espécie, desde sua remota pré-história, sofrendo todas as modificações evolutivas pelas 
quais passou a matéria – espírito humano.

 Cabe agora uma interrogação sobre que elementos são esses que compõem o inconsciente. A difí-
cil compreensão do inconsciente se dá porque ele ocupa um tópos – o cérebro –, porém, por ter um conte-
údo não fisiológico, não pode ser identificado a ele, pois se trata de um conteúdo abstrato que transcende 
qualquer materialidade. Os componentes do inconsciente por excelência são formas abstratas: imagens 
que brotam de dentro do ser humano – da mente dele, como se costuma dizer – e estão normalmente 
associados às sensações e emoções. Estas sim possuem uma sensorialidade que repercute na estrutura 
físico-corporal humana. Tais imagens, para Jung, poderiam tomar uma carga simbólica. E esse mundo dos 
símbolos, como visto anteriormente, será constitutivo da alma humana, definindo o homem em sua traje-
tória histórica, na sua relação com a natureza e a cultura, ou seja, tendo um papel primordial na evolução 
do homem como espécie, estabelecendo-o como ser diferenciado e diferenciados das coisas existentes a 
sua volta. Para a psicologia junguiana, os símbolos são imagens do mundo que se repetem na psique há 
milhares de anos. É essa tendência repetitiva dos símbolos que leva Jung a pensar o inconsciente não só 
como expressão da formação biográfica do indivíduo, mas também ligado à sua própria linha genealógica. 
Daí a ideia fulcral de um inconsciente coletivo.

 Diferentemente da teoria freudiana, em que o trio familiar parental – pai, mãe e filho – gerará toda 
uma estrutura de relações entre mente e realidade, errando os bloqueios inconscientes, o inconsciente 
coletivo é baseado em sua ancestralidade, e a complexa personalidade humana se definiria, outrossim, 
pelo peso influenciados de um passado remoto.

 A estranheza dessa perspectiva pode resultar desta pergunta: Como é possível a transmissão he-
reditária de formas simbólicas abstratas e como se daria esse processo? Essa indagação começa a ser 
respondida pela introdução por Jung do conceito de arquétipo. Assim como o corpo humano possui a 
propriedade de herdar determinados instintos – de forma menos notável que nos outros animais, já que o 
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homem foi perdendo ao longo da sua evolução o poder instintivo, substituindo-o pelo processo de apren-
dizagem sociocultural – a estrutura psíquica também herdaria uma carga instintiva. Esses instintos da psi-
que Jung denominou de arquétipos: esquemas de pensamento coletivo da mente humana. Os arquétipos 
não se confundem com as imagens do mundo externo, senão são a maneira de como a mente de uma 
pessoa irá aprender e representar a realidade circundante. Tal definição está próxima da noção de Jean 
Piaget de um molde afetivo-representativo que a criança desenvolveria em sua fase simbólica de apren-
dizagem. No livro A formação do símbolo na criança, o psicólogo Jean Piaget descreve o desenvolvimento 
mental da criança em três fases distintas e sucessivas: a sensório – motora, a simbólica e a cognitiva. Jung 
discordará notando que a fase simbólica ocorreria já desde o nascimento, pois em toda apreensão objetal 
em forma de ideia, estaria associado um molde afetivo, compondo um par significante/significado, o qual 
se fixaria na mente com sua parte imagética e sua contraparte afetiva. É o arquétipo que, “rigorosamente, 
irá indicar, formatar, fixar ou esquematizar o estabelecimento do processo simbólico” (JUNG, 1999, p. 67).

 O símbolo, como já foi dito, seria a materialização de um arquétipo numa forma, que se compor-
taria, ela mesma, como conteúdo, já que indissociável de um significado emocional, compondo uma pa-
ridade fechada em sua bipolaridade. Quando se faz menção à serpente, ou ao labirinto, está-se fazendo 
referência a símbolos, e não a arquétipos. Entretanto, se, para certas culturas ou indivíduos, um determi-
nado objeto ou animal como a serpente assume um conteúdo simbólico, para outros pode não assumi-lo, 
por não terem desenvolvido o que Jung chamou de numinosidade – termo usado por ele para descrever 
a característica isomórfica do símbolo. Essa numinosidade apareceria no processo simbólico como conse-
quência da atuação dos arquétipos, definidos, sempre, como categorias abstratas. São quatro os grandes 
arquétipos encontrados por Jung no espírito humano. Sintetizando, há o arquétipo da sombra, a projeção 
do outro que existe nos meandros do inconsciente como lado obscuro da psique humana; a anima, a 
personificação das tendências do gênero feminino na psique masculina; o animus, a personificação das 
tendências do gênero masculino na psique feminina; e o próprio arquétipo do eu, o self, revelando-se 
como princípio de individuação da personalidade. Além deles, existiriam uma série de arquétipos meno-
res, também informadores das escolhas simbólicas do homem. Todos eles seriam movimentados por uma 
energia vital que, para Jung, é a libido. Jung interpreta a libido como o grande princípio energético do Ser, 
que o movimenta e o faz agir e pensar: o arquétipo dos arquétipos. Desse modo, não estaria apenas ligado 
ao impulso sexual, como na noção freudiana. 

 É da dinâmica existente na relação entre os arquétipos, a atuação e predominância de uns sobre os 
outros, que decorreriam as estruturações e modificações do imaginário simbólico correspondente às di-
versas culturas ou indivíduos. Assim, verifica-se que, como mostra Bachelard em sua Poética do Devaneio, 
qualquer indivíduo possui em relação aos arquétipos da anima e do animus não uma bipolaridade, senão 
uma quadripolaridade, pois a dinâmica arquetípica ocorreria como uma projeção intercruzada desse par 
de arquétipos sobre os dos outros indivíduos. Isso remeteria de volta ao trajeto antropológico de Durand, 
quando ele enfatiza a dinâmica existente entre as pulsões subjetivas e as intimações do meio. Por outro 
lado, essas intimações poderão determinar diferentes símbolos para um mesmo esquema arquetipal. Por 
exemplo, na cultura moderna, o avião pode substituir o pássaro como símbolo de transcendência, visto 
que a tecnologia predomina em importância à natureza. No entanto, a necessidade de representar simbo-
licamente o arquétipo do voo ou da leveza – de uma fuga à prisão gravitacional – continua, já que a relação 
entre indivíduo e ambiência é intrínseca. As diversas formas que a cruz tomou quando criada em culturas 
tão distantes como a asteca – cruz de malta –, a hindu – a swastika (é um milenar símbolo sarar hindu. Os 
nazistas usurparam seu sentido arcaico ao empregá-la num contexto novo e estranho como signo político 
– ideológico) – e a cristã são outro forte exemplo, pois o que permanece constante em todas é a existência 
de um ponto para onde convergem linhas distintas; o que leva à ideia de um centro emanando um sentido 
de ordenação a um espaço desagregado.
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 Enfim, a função simbólica para Jung, operada por uma arquetipologia simbólica, tem o papel fun-
damental de equilibrador entre os fatores conscientes da psique, decorrentes do processo de assimilação 
sociocultural, e o inconsciente coletivo, no qual imperam os instintos relativos à ontogênese da espécie e 
suas transformações evolutivas. Sobre isso, Durand afirma que:

O símbolo, a partir mesmo de sua etimologia (sinn - bild), possui a faculdade de intermediação entre o 
sentido (sinn) e a matéria-prima que emana do fundo inconsciente (bild) – a imagem (JUNG, 1999, p. 62).

 Jung, portanto, descreverá as perturbações de ordem mental como sendo consequência de defici-
ências da função simbólica, as quais criariam um desequilíbrio no processo de individuação. Desse modo, 
averigua-se, por um lado, uma perda no poder de se filtrar o conteúdo do inconsciente, impossibilitando 
a elaboração de estruturas conscientes, o que acarretaria a vazão de um impulso cego – a maior parte das 
neuroses, o autismo, as compulsões. Por outro lado, esse desequilíbrio tende a realizar uma consciência 
extremada em detrimento da emergência das cargas pulsionais, provocando no homem uma hiperraciona-
lidade, tornando-o uma espécie de robô, que pode ser facilmente conduzido a se identificar com qualquer 
significado propagado como verdade – os grandes movimentos veiculadores de uma ideologia radical.

3. Considerações Finais

 Por conseguinte, seria oportuno pensar as diferenças e particularidades psicoculturais no modo de 
ver e sentir o mundo como decorrentes de um padrão de simbolização por meio do qual ele é apreendido. 
Pois cada pessoa possuiria uma marca única, estigmatizada num padrão funcional de representar ou re-
cortar o que se percebe no ambiente, à qual corresponderia sua função simbólica. Desse modo, a própria 
identidade pessoal ou cultural, antes de ser definida ontologicamente como o que cada um é, deveria ser 
compreendida sob o ponto de vista fenomenológico que se tenta expressar aqui, ou seja, a forma peculiar, 
característica e idiótica de relação com o mundo.

 É nesse sentido que a hermenêutica do imaginário se põe como um campo de estudos interdisci-
plinar, pois ao analisar a relação simbólica do homem com o meio, percorre um trajeto que vai do homem, 
em sua perspectiva individual, ao cultural, como fator formador dessa individualidade. Daí que seus alicer-
ces teóricos estariam tanto na antropologia, como na psicologia e na filosofia, numa imbricação de ideias 
justificado pela não independência de áreas disciplinares ocupando espaços limitados quando o objeto 
em questão é o ser humano e as formas representacionais do mundo em que vive.
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RESUMO

O Romantismo literário desenvolveu, em suas bases, profundas relações entre o universo subjetivo e a realidade 
objetiva, o que deu origem a uma série de contradições entre a expressão individual e o mundo da civilização. 
A transcendência romântica promove a preponderância da visão subjetiva sobre a cultura, utilizando formas da 
natureza como extensão do próprio eu. Neste contexto, a filosofia também propôs reflexões que contribuíram 
para a compreensão do homem desalojado de sua unidade com o mundo natural, entregue às dissonâncias e 
fragmentações da realidade e motivado a formas de reintegração por meio da transcendência. Este artigo pre-
tende aproximar a crítica filosófica romântica a uma questão pertinente aos autores românticos: a relação entre 
o indivíduo e a Natureza.

PALAVRAS-CHAVE: Romantismo. Filosofia. Natureza. Transcendência.

ABSTRACT

Literary Romanticism developed at its base a deep relationship between the subjective world and objective re-
ality, which gave rise to a number of contradictions between individual expression and the world of civilization. 
Romantic transcendence promotes the preponderance of the subjective view of the culture by using the forms 
of nature as an extension of self. In this context, philosophy also proposed reflections that contributed to the 
understanding of the man who is dislodged from his ‘oneness’ with the natural world, given over to the disso-
nance and fragmentation of reality, and impelled toward forms of reintegration through transcendence. This 
article aims to raise bring Romantic philosophical criticism to a question relevant to authors of the period: the 
relationship between the individual and Nature.

KEYWORDS: Romanticism. Philosophy. Nature. Transcendence.
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 Tornou-se lugar-comum, na crítica literária, falar da natureza personificada dos românticos em 
contraposição à natureza idílica1 que aparece em movimentos anteriores, o que é, de fato, relevante para 
entendermos as contradições que permeiam todo o Romantismo. A partir da abordagem dos aspectos 
naturais, é possível identificar não só essas contradições, mas os aspectos filosóficos que partem delas 
e apontam para a dúvida, a possibilidade e a hesitação que sustentam os descaminhos da modernidade. 
Schelling, no Aditamento à Introdução das Idéias para uma filosofia da natureza, dedica-se a mostrar a 
necessidade “[...] da idéia universal da própria filosofia para expor a filosofia da natureza como parte ne-
cessária e integrante da totalidade desta ciência” (2001, p. 135). O filósofo toma a natureza como aspecto 
indissociável do próprio discurso filosófico. É mister compreendermos esses aspectos filosóficos antes de 
partirmos para um estudo sobre o desdobramento da natureza em qualquer escritor romântico, princi-
palmente porque o Romantismo literário está indubitavelmente ligado ao pensamento, à reflexão e aos 
aspectos paradoxais de um tempo que sente a nostalgia de um passado remoto.

 Não há dúvida de que o Romantismo é filho da própria idade da crítica. E porque crítica, é condicio-
nada às utopias, que no século XVIII “[...] foram o grande fermento que pôs em movimento a história dos 
séculos seguintes. A utopia é a outra cara da crítica e só uma idade crítica pode ser inventora de utopias” 
(PAZ, 2001, p. 36). Os sonhos surgem como o reverso do cotidiano banal e refutável, ativam novas realida-
des e “[...] se transformam em revoluções e reformas” (PAZ, 2001, p. 36). Elias Thomé Saliba, amparado 
por questões históricas, especialmente pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa, associa a 
utopia moderna à “sensação do instável” provocada pelo desmoronamento de um presente sólido e resis-
tente; a atitude do romântico, mediante uma realidade movediça, seria a “[...] de voltar-se a si mesmo, de 
enveredar por uma atitude reiterada de ensimesmamento” (SALIBA, 2003, p. 45). O crítico ainda associa a 
forma lírica2 resultante dessa utopia à

[...] resposta expressiva mais cabal às inquietações desses artistas; era também o caminho mais rápido 
para fugir da cópia dos modelos [...]; mas constituía, sobretudo, um caminho para o artista libertar-se 
daquilo que vários autores chamaram de mimese do espelho e enveredar pelos caminhos da invenção 
e da imaginação poéticas. Parecia que toda a responsabilidade criadora se transferia, de maneira ine-
quívoca e absoluta, para as mãos do criador (p. 49; grifo do autor).

 Em El espejo y la lámpara, M. H. Abrams (1962, p. 19) se refere à mimese do espelho para falar das 
teorias miméticas, segundo as quais a arte é explicada “[...] como una imitación de aspectos del universo”. 
Opõem-se a este conceito as teorias expressivas, centradas no indivíduo como criador de realidades múl-
tiplas; segundo esta forma de pensar, “[...] el artista se convierte en el elemento principal tanto del pro-
ducto artístico como de los criterios conforme a los cuales ha de ser juzgado” (ABRAMS, 1962, p. 38). Os 
românticos correspondem ao foco de fermentação das teorias expressivas, pois acendem a “lâmpada” da 
imaginação e projetam mundos inusitados; o interior se faz presente nas imagens do mundo externo. Esse 
fichtismo esteve presente em todo o Romantismo, quando “as mãos do criador” se sobrepuseram à visão 
racional de uma realidade uniforme.

  Hauser (1995, p. 674) amplia a noção de utopia ao afirmar que “[...] toda arte substitui a vida 
real por uma Utopia”, mas ressalta que no movimento romântico esse caráter utópico “[...] expressa-se 
com maior pureza e mais plenamente”. Dessa insatisfação com o real presente e da busca de aspectos 
transcendentes surgem vários termos comuns na crítica ao Romantismo, como ‘direção ao futuro e seus 
paraísos’ (PAZ, 2001, p. 37), ‘ilusionismo romântico’ (HAUSER, 1995, p. 663), ‘mundo poético como Idéia e 

1. Falamos, aqui, em natureza idílica no sentido empregado por Schiller em Poesia ingênua e sentimental (1991, p. 87-88; grifo 
do autor), quando opõe o idílio à poesia satírica e elegíaca, afirmando que “[...] nele é completamente suprimida toda oposição 
da realidade ao Ideal, que fornecera a matéria da poesia satírica e elegíaca [...]”.

2. Para Saliba, a forma lírica proveniente desse estado de insatisfação já se manifesta, no Romantismo, de forma fragmentada. Byron 
é retomado, mais de uma vez, em As utopias românticas, para representar as inquietações artísticas de um tempo revolucionário.
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como objeto’ (SCHILLER, 1991, p. 56), ‘oposição ao Iluminismo’ (NUNES, 1993, p. 55), ‘transcendência en-
tre sujeito e objeto’ (BOSI, 1993, p. 247), ‘nostalgia de um passado pré-capitalista’ (LOWY & SAYRE, 1995, 
p. 40), ‘realidades essenciais’ (ROSENFELD, 1985, p. 151), ‘liberdade espiritual’ (VERÍSSIMO, 1998, p. 305) 
e muitos outros que, grosso modo, apontam para a divisão estabelecida no íntimo do homem e a busca de 
sua reintegração à natureza.

 O poeta romântico pinta a natureza de um colorido, animando-a, fazendo com que ela tenha cor-
po e voz e expresse os mais diversos estados d’alma. Löwy e Sayre (1995) defendem que o Romantismo 
surge da oposição aos primados do capitalismo, justamente por se tratar de uma ‘realidade sem mais’; 
na visão dos críticos, “[...] a sensibilidade romântica representa uma revolta contra a civilização criada 
pelo capitalismo” (1995, p. 37), o que resulta nesse reencantamento do mundo por meio da natureza de 
que viemos falando. Paz igualmente vê o Romantismo como uma crítica ao próprio contexto racionalista/
materialista que penetra as sociedades a partir do final do século XVIII; este movimento, muito além de 
apenas literário, “[...] convive com a modernidade e a ela se funde só para, uma e outra vez, transgredi-la” 
(PAZ, 2001, p. 37). A natureza personificada sob o olhar poético reflete esse estado de insatisfação com o 
real presente, a busca de suprarrealidades e o desejo de unidade3.

 Em seu texto A visão romântica, Benedito Nunes, expondo a natureza criada pelos românticos, 
afirma que “[...] o circuito de comunicação entre o interior e o exterior depende agora do sujeito, que 
transcende, assim avultado, a Natureza física” (1993, p. 57). Há um vínculo que se estabelece entre sujeito 
e objeto por onde transitam sensações inesgotáveis; a natureza corresponde ao apelo poético, romantiza-
se, oscila na mesma medida em que oscila a visão particular do sujeito lírico, sofre das mutações entre 
claridade e obscuridade, brilho e opacidade, vibração e falecimento. No dizer de Antonio Candido (s.d., p. 
280), a poesia romântica busca “[...] as ressonâncias, as harmonias entre natureza e objeto, que convidam 
o indivíduo a banhar numa atmosfera de mistério e, valorizando o significado dos seus modos de perceber 
e sentir, a exprimir-se com maior abandono”.

 A natureza, para os românticos, não é apenas o objeto que sofre o reflexo dos seus devaneios, mas 
uma morada onde habita a harmonia desejada; ela palpita uma vida que os atrai, guarda sensações não 
experimentadas pelo mundo da cultura, que lhe é avessa. Nesse diálogo que se estabelece, o eu fala às 
formas naturais, mas essas formas também

[...] falam à sua alma, falam-lhe de outra coisa; falam-lhe do elemento espiritual que se traduz nas coi-
sas, ao mesmo tempo signos visíveis e obras sensíveis, atestando, de maneira eloquente, a existência 
onipresente do invisível e do supra-sensível [...] Os bosques, as florestas, o vento, os rios, o amanhecer 
e o anoitecer, os ruídos, os murmúrios, as sombras, as luzes – de tudo o que não é humano e se cons-
titui em espetáculo para o homem. (NUNES, 1993, p. 65).

 Perseguir os mistérios e adquirir a harmonia da natureza torna-se uma atividade constante e pro-
gressiva nos românticos, pois atingi-la é conseguir o ideal de perfeição, o Absoluto, a harmonia. Aderindo 
a essa busca interminável, o ser/poeta percorre a sua natureza íntima, passando pelos medos, desventu-
ras, assombros, chagas, o que lhe provoca ao mesmo tempo uma reflexão condicionada pelo desejo de 
(re)encontro consigo mesmo e uma adesão aos mistérios da alma universal. O poeta se projeta na nature-
za porque não consegue que ela se projete nele com toda a sua perfeição; ele se percebe deslocado dela 
e, nessa busca de união, depara-se com o mundo da cultura, indiferente às suas dores, entregue ao me-
canicismo social, e sofre por sentir turva a sua alma. O desespero de pertencer a uma civilização que lhe 

3. Em Revolta e Melancolia – o romantismo na contramão da modernidade, Michael Löwy e Robert Sayre retomam Schlegel 
para falar da unidade através da mitologia, explicando que não se trata da unidade como maneira de ser do indivíduo nem da 
espécie, mas de um instinto artístico que torna una a sociedade, tanto no geral como no particular.
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parece corrupta e insensível e sua própria inerência a esse mundo causam-lhe o infortúnio da dissidência. 
Daí o gosto pelo isolamento, a ação contínua da imaginação, a projeção do eu na natureza e o desejo de 
ter, com ela, afinidade.

 A natureza torna-se a própria religião, o templo sagrado, o desvanecimento, a totalidade “[...] em 
que o individualismo egocêntrico se externou” (NUNES, 1993, p. 69)4. O sonho surge dessa consciência 
do distanciamento entre o que se é e o que se deseja, melhor dizendo, da constatação do distancia-
mento entre o homem-cultura e o homem-natureza, do desejo de preencher essa lacuna entre o real 
presente (finitude) e o real distante (infinitude). Schlegel, iniciando os postulados da ironia romântica, 
diz que os sonhos nos dão as dimensões do possível, por isso estão intimamente associados à noite, com 
seus mistérios e sua atração mágica. As imagens criadas pelos românticos corporificam os desajustes da 
sensibilidade exposta à organicidade da vida prática. Em detrimento da realidade prosaica, busca-se a 
comunhão cósmica. “Unir-se e fundir-se misticamente com o universo em sua infinitude é o sentido ple-
no da grande síntese” (ROSENFELD; GUINSBURG, 1993, p. 272; grifo nosso), daí o sentido da progressão 
ilimitada a que se entregam; mais do que uma entrega, trata-se mesmo de uma adesão ao mundo das 
possibilidades. Essa visão panteística

[...] é estimulada pelo ardor místico, mercê do qual o exasperado individualismo, incapaz de deter-se 
nos limites da pessoa empírica, e ainda menos capaz de integrar-se na sociedade, encontra uma via de 
expansão infinita, através do êxtase e da autodissolução do eu consciente numa unidade que abrange 
o universo. (ROSENFELD, 1991, p. 21).

 A cisão do sujeito se constitui a partir do reconhecimento de que a harmonia das formas naturais 
lhe é extrínseca, ainda que ele seja participante do grande universo. Sofre o próprio desajuste e, pior, toma 
consciência do que se perdeu e do distanciamento entre seu caminho e a ordem universal; ou seja, sabe 
da harmonia cósmica, mas padece do caos interior5. Todas as contradições do Romantismo estão enraiza-
das nessa oposição entre eu e natureza, o microcosmo e o macrocosmo. Dessa tomada de consciência da 
ruptura do próprio eu surge a ironia romântica, circunscrita na atração dos opostos, nos movimentos de 
ascensão e queda, no ideal ausente ao lado do real presente, no choque entre a civilização e a natureza.

 O estado anterior à razão corresponde, assim, ao estado de sonho e de poesia; trata-se da Idade 
de Outro, quando o ser e o universo pertenciam a uma mesma unidade, e a vida ainda não estava cingida 
pelo despertar de uma consciência destruidora. Hamann (apud BÉGUIN, 1996, p. 82) se refere à Idade de 
Ouro como um tempo “[...] en que la humanidad hablaba su lengua materna, que es la poesia, anterior 
a la prosa [...]”. A alma romântica sente a dissociação a que foi submetida e tenta, pela poesia, reinte-
grar-se à sua origem, distante do fragmento em que se transformara. Novalis também falou em Idade do 
Ouro, e comparou-a ao próprio mundo da criança, conforme vemos no fragmento 96, de Pólen: “Onde 
há crianças, ali é uma idade de ouro” (2001, p. 91), e no fragmento 193: “[...] O fresco olhar da criança é 
mais transcendente que o pressentimento do mais resoluto dos visionários” (p. 163). A transcendência 
pela natureza é uma forma de reintegração a essa infância, à unidade, e a poesia que daí emerge tenta 
restabelecer a linguagem primitiva e contemplar a essência das coisas.

 Carlos Felipe Moisés, na Introdução de Poesia e Realidade, faz relações entre a poesia pré-românti-
ca e a poesia pós-romântica para entender o caráter fragmentário da poesia contemporânea; também alu-

4. Benedito Nunes chama de direção centrípeta a interiorização da Natureza no Eu, e direção centrífuga a projeção do eu na 
Natureza. Porém, é necessário dizer que Fichte e Schelling já usavam os termos para fazer referência à relação entre o homem 
e o mundo. Para falar da “visão romântica”, Nunes ainda faz uma abordagem teórica muito bem fundamentada sobre a relação 
entre o eu e os elementos naturais, o que ele chama de “teofania”.

5. A oposição ‘harmonia’ e ‘caos’ é estabelecida por Schlegel (1808 apud GOMES; VECHI, 1992) quando opõe a poesia da An-
tiguidade e a poesia romântica.
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de à sensação de ‘unidade perdida’ ao abordar a poesia romântica. Partindo do pressuposto de que toda a 
matéria foi se tornando divisível pelos postulados racionalistas – do que derivam, dessa forma, os estudos 
atomistas –, o crítico defende a ideia de que o homem também foi passível dessas mesmas mutações frag-
mentárias, de forma que a unidade das poesias universalistas pré-românticas fosse cedendo espaço a uma 
poesia subjetiva, introspectiva, reveladora de mundos cada vez mais intrínsecos ao homem. Retomando 
Kant, que relativiza o poder da ciência, já que ela realiza descobertas, mas adensa os mistérios, Felipe Moi-
sés (1977, p.19; grifo e aspas do autor) reitera que “[...] a ideia da fragmentação ou da perda de unidade 
do mundo faz supor, por dedução, que a cultura [...] teria conhecido nalgum tempo a condição de ‘todo 
homogêneo’, caso fosse possível retroagir até a origem de tal processo de fragmentação”. Desarticulando-
se do geral e reduzindo-se às unidades primárias, o homem alcança as esferas do domínio sobre si mesmo, 
e “[...] tudo isso coincide, também, com o advento da Psicanálise” (MOISÉS, 1977, p. 21). Retomando Hugo 
Friedrich, o crítico ainda afirma que a poesia que se instaura a partir do Romantismo busca a autonomia, 
ou seja, o texto poético abandona o sistematismo e inaugura, a cada momento, realidades novas6.

 Ao falar da natureza no movimento romântico, em Imagens Arquetípicas, Moisés afirma que a 
imagem dela

[...] decorre de uma atitude contemplativa, marcada, via de regra, pelo fascinado maravilhamen-
to, pela exaltação e o êxtase, que se traduzem nos hinos em louvor das florestas, das águas, das 
montanhas, do firmamento. Desse modo, a Natureza tenderá a ser, mais do que mera paisagem 
neutra, fornecedora de imagens e motivos, um núcleo significativo enquanto polo de contraposição 
ao espaço subjetivo, que se expande e se revela através dos vínculos que estabelece com o mundo 
exterior. Tais vínculos conduzirão a um inevitável processo de animização da Natureza, que surgirá 
como um ser dotado de movimento e energia próprios [...] Esse mecanismo explicaria a presença 
não pouco frequente do panteísmo, sob cuja égide a cosmovisão romântica acolhe a imagem da 
Natureza [...] (1977, p. 83).

 Albert Béguin considera o poeta romântico aquele que se coloca cara a cara com o universo e 
identifica-se com ele, e “En esta concepción de la naturaleza asimilada a un discurso simbólico, el roman-
ticismo buscará los fundamentos de su estética [...]” (1996, p. 83). Considerando a natureza um discurso 
contínuo, o poeta concebe o poema como uma criação contínua que beira os mistérios da essência do 
universo e, por isso, do homem mesmo. Nesta concepção, o universo seria um todo indissociável, e o ho-
mem uma parte desse todo, que conserva na essência a harmonia primitiva. A imposição do eu ao mundo 
concreto deriva dessa constatação de que não há uma igualdade entre sua interioridade e a exterioridade 
que enxerga na humanidade; é como se ele percebesse o lodaçal por onde caminha o mundo e não pu-
desse fazer nada para impedir, a não ser sofrer pelo desajuste entre sua sensibilidade e a objetividade dos 
homens. O que “[...] era verdad para la naturaleza tenía que serlo para el hombre, puesto que entre una y 
otro no había un simple parecido, sino una identidad esencial” (BÉGUIN, 1996, p. 91).

 A presença dos elementos naturais revela, no Romantismo, um universo em constantes mudan-
ças; a realidade instituída se torna móvel, cada elemento cósmico é dotado de um dinamismo espiritual 
que corrobora para a fugacidade e a diluição da concretude das formas. A atmosfera atinge tons colo-
ridos e insinuantes, além de aromas que propagam certa frescura e colaboram para a religiosidade e o 
misticismo. Na obra Os sofrimentos do jovem Werther (1774), Goethe trabalha com essa movimentação 
da natureza; o protagonista estabelece um vínculo entre os seus sentimentos e a natureza, o que tinge 
a narrativa de uma beleza poética imprescindível para quem deseja observar as relações entre o eu e a 
natureza no Romantismo.

6. Carlos Felipe Moisés (1977, p. 30) associa a poesia pré-romântica ao épico, “[...] para onde converge o espírito universalista 
e, portanto, globalizador da atividade poética” (sistematismo), e a poesia pós-romântica ao lírico, “[...] voltada para um tipo de 
versão fragmentária, porque subjetivista e sentimentalista” (a-sistematismo).
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 Werther, que inicia seu relato na primavera, associa sua alegria à harmonia da natureza, conforme 
observamos na passagem:

Minha alma inunda-se de uma serenidade maravilhosa, harmonizando-se com a das doces manhãs 
primaveris que procuro fruir com todas as minhas forças. Estou só e abandono-me à alegria de viver 
nesta região criada para as almas iguais à minha (GOETHE, 1973, p. 14-15).

 Na sequência, quando Werther está envolvido por amor a Carlota e sente-se em paz com este sen-
timento, levanta-se, numa manhã, com a intenção de ir procurá-la, e neste impulso observa alegremente 
o sol, repetindo para si: “Vou vê-la!”. Há uma consonância entre sua vibração amorosa e o amanhecer 
ensolarado. Dois dias depois, diz:

Jamais fui tão feliz, nunca o sentimento da natureza, estendendo-se de uma pequena pedra à ervilha 
mais ínfima, foi em mim completo e tão profundo; e, no entanto... não sei como dizer tudo isso... mi-
nha faculdade de expressão é tão fraca, tudo flutua e vacila de tal modo diante de mim, que não posso 
fixar nenhum contorno (p. 21-22; grifo nosso).

 A felicidade sentida pelo protagonista equivale, no seu próprio dizer, ao sentimento da natureza 
em sua perfeição. A natureza palpita dentro dele, fazendo-o sentir-se uno com ela; a vida é uma sucessão 
de prazeres íntimos, é um encantamento tal que nem sequer consegue expressar, pois faltam-lhe palavras 
que sejam portadoras de tamanha alegria de viver.

 Já perdido de paixão por Carlota e sentindo uma tormenta em suas emoções, o jovem Werther 
projeta seu sofrimento na natureza, afirmando que ela agora “[...] caminha para a morte inevitável” (p. 63). 
Ele associa seu estado de paixão intensa à loucura, admitindo que tem se deixado levar pela embriaguez, 
e agora escarnece da sociedade, repleta de ‘homens sensatos’ que ‘vivem em jejum’, julgando-se morais e 
acusando as ações dos ébrios. Sua harmonia interna esfacela-se e ele passa de um estado de contemplação 
para um estado de ironia, dando valor positivo aos embriagados, que, contrário dos homens ‘nobres’, con-
seguem feitos impossíveis. A passagem da alegria para a tristeza é assim expressa por ele:

O intenso sentimento do meu coração pela natureza em seu esplendor, sentimento que tanto me 
deliciava, transformando em paraíso o mundo que me cerca, tornou-se para mim um tormento into-
lerável, um fantasma que me tortura e persegue por toda parte. [...] era como se eu me tornasse um 
Deus pela plenitude de emoção que transbordava de mim, e as magníficas imagens do mundo infinito, 
agitando-se em minha alma, enchiam-me de uma vida nova. [...] Ah! quantas vezes, naquele tempo, ar-
dentemente desejei deixar-me arrebatar, nas asas do grou que adejava sobre a minha cabeça, rumo às 
margens desse mar que homem nenhum conseguiu medir, para beber, na taça espumante do infinito, 
a vida embriagadora que enche o coração [...]
[...]
Parece que um véu se rasgou diante de minha alma e o teatro da vida infinita mudou-se, para mim, 
num túmulo eternamente escancarado. (p. 64-66; grifo nosso).

 O sentimento de outrora, quando feliz por amar Carlota, associa-se, no trecho, ao paraíso e à in-
finitude, o que foi largamente explorado pelos românticos de um modo geral. O próprio entregar-se ao 
mar para ‘beber na taça do infinito’ é propícia aos devaneios daqueles que queriam alcançar a plenitude. 
O eu transforma-se em demiurgo7, tendo a sensação do todo universal. Essa potência que encontra eco 
na natureza transforma-se, na constatação da paixão e do desprezo amoroso, em fraqueza e morte, o 
que também se propaga por todo o movimento romântico, em especial por aquele romantismo ligado ao 

7. O Demiurgo, de acordo com teoria platônica, é um intermediário entre Deus e os homens; ele não seria exatamente a repre-
sentação das ideias, mas alguém como um Deus-artesão, dotado de capacidade e sensibilidade que lhe permitem ‘criar’, operar 
no mundo por inspiração ao mundo das ideias.
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mal-do-século, que tem no spleen e na melancolia suas principais manifestações. Werther agora não tem 
‘mais imaginação nem sentimento da natureza’; segundo ele, “[...] tudo nos falta quando estamos em falta 
conosco mesmos!” (p. 67).

 As transformações da natureza correspondem às transformações no íntimo do narrador-persona-
gem. Antes, a primavera correspondia ao florescimento de suas emoções e à sua felicidade, mas “[...] as-
sim como a natureza se inclina para o outono, também o outono vive dentro de mim e em torno de mim” 
(p. 100). O mesmo sol que antes o contagiava de vitalidade, agora o torna profundamente infeliz; Werther 
deixou de viver no paraíso para habitar num inferno, “[...] o solo sobre o qual tantas vezes brincara com as 
crianças da vizinhança estava manchado de sangue” (p. 126).

 Com a chegada do inverno, o sofrimento de Werther se acentua, seu isolamento é maior e sobre-
vém-lhe a sensação de morte próxima. Toda a natureza atinge um congelamento anguloso que corrobora 
para a ausência de vida no personagem. As árvores, agora, “[...] estavam desfolhadas e cobertas de geada 
[...]” e “[...] as sebes soberbas, que formavam uma abóbada sobre o muro baixo do cemitério, também 
estavam despojadas da sua folhagem e deixavam ver os túmulos cobertos de neve” (p. 126). Em vários 
momentos o jovem Werther olha para a natureza à sua volta e relembra a forma delicada e entusiasmada 
com que a contemplava no passado, mas volta-se para o presente e derrama nessa mesma natureza as 
lágrimas de seu sofrimento. Daí, o que se segue é a morte inevitável.

 Sem dúvida, essa movimentação da natureza em consonância com os impulsos do personagem 
influenciou toda uma geração de escritores românticos que igualmente enxergaram na natureza uma 
extensão dos sentimentos. Outros aspectos presentes na obra, que data do Pré-Romantismo alemão, 
foram largamente explorados, como a obscuridade, os temas lúgubres, o gosto pela noite, a morbidez, 
a sensação de vazio provocada pela ‘perda do paraíso’ e a queda na contingência, o vinho, a embriaguez 
e o constante lamento.

 Não é rara a exploração de elementos naturais nas obras literárias, mas apenas no Romantismo 
aparecem tão vinculados ao sujeito e tão animados pelos seus aspectos subjetivos. No conto Entre a Neve, 
por exemplo, Eça de Queirós narra a história de um lenhador que, tendo esposa e filhos famintos, sai pela 
floresta recoberta de neve

[...] e, esfomeado, terrível, ia a grandes passos pela floresta, rasgando os silvados, esmigalhando as 
raízes, envolto em estilhas, em fibras partidas, com gestos trágicos, afastando com o machado o vôo 
dos corvos; e, todo cheio de amor dos filhos, torturava as árvores, com golpes flamejantes, gritando-
lhes: covardes! (2004, p. 19; grifo do autor).

 Cansado da inútil luta com a natureza em busca de alimentos, começa a perder as forças; a floresta 
o ensopava de água, o chão “lhe coalhava a vida”, o vento o transia, a neve o enterrava, os corvos vinham 
comê-lo, até que “[...] deitou rijamente a cabeça sobre o feixe – e pôs-se a morrer” (p. 21). A neve cobre 
os braços do lenhador, atinge o peito, “[...] e estava coberta a garganta do homem, e estava coberta a 
boca [...] A testa do pobre estava coberta [...] Os cabelos desapareceram. Só ficou a neve!” (p. 22). Toda a 
natureza, ao longo do conto, tem uma participação fundamental para a expressão do embate do homem 
pela sobrevivência e sua morte; os elementos naturais são personificados ao longo da narrativa, mas com 
a intenção de se mostrar a ação do meio sobre a fragilidade humana. Aqui, a natureza é representação, é 
a ação injusta da sociedade reprimindo os mais fracos, devorando-os. A neve, que está presente em toda 
a narrativa e subtrai todas as forças do lenhador até levá-lo à morte, representa a frieza de um mundo que 
é indiferente aos menos privilegiados. Já a neve que aparece nas páginas finais de ‘Werther’ não é repre-
sentação, mas implicação entre o sujeito sofredor e o objeto; a neve de fora existe dentro do personagem, 
da mesma forma que o congelamento interno provocado pelo sentimento de abandono e vazio existe na 
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natureza. O inverno acontece dentro e fora do jovem Werther, que sofre dos tormentos da paixão. A neve 
de Eça é a representação do exterior, de um estado social; a neve de Goethe é um estado de alma.
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RESUMO

Este trabalho propõe-se a discutir como os personagens de Trópico de Câncer vivenciam e problematizam o 
erotismo como uma ferramenta filosófica de implosão da apatia e da solidão próprias à condição do homem de 
meados do século XX na situação especial de exílio. Para tanto, são analisadas circunstâncias em que alguns per-
sonagens discursam ou refletem sobre o prazer erótico, seja apresentando a objetificação do sexo feminino, seja 
recriando situações de orgasmo masculino. A intenção neste trabalho é apontar como o erotismo torna-se um 
tema relevante para se debater as relações humanas nas primeiras décadas do século XX, proporcionando uma 
maior apreciação sobre a incompletude do homem, vazio em meio à multidão, buscando nas relações eróticas 
uma sensação de completude passageira, quando não há mais espaço para as relações afetivas sólidas. Assim, 
o aporte teórico a ser discutido neste trabalho debruça-se sobre os seguintes temas: erotismo (BATAILLE, 2014), 
amor (PLATÃO), exílio (LIMA, 1980) e linguagem moderna (BENJAMIN, 1994).

PALAVRAS-CHAVE: Erotismo. Exílio. Modernidade. Trópico de Câncer.

ABSTRACT

This article undertakes to discuss how the characters of the Trópico de Câncer problematize and experience 
eroticism as a philosophical “tool of implosion” to counter the apathy and solitude characteristic of an exiled 
man of the mid-twentieth century. It analyzes the circumstances in which some characters discuss or reflect 
upon erotic pleasure, whether these present the objectification of the female sex or recreate situations of 
male orgasm, are analyzed. The purpose is to observe how eroticism becomes a relevant topic for debating 
human relationships in the mid-twentieth century by providing a greater reflection upon the incompleteness 
of man who, when there no longer is space for solid emotional relationships, feels empty in the midst of a 
crowd and seeks a sense of transient completeness in erotic relationships. The theoretical contribution of this 
article focusses on the following themes: eroticism (BATAILLE, 2014), love (PLATO), exile (LIMA, 1980) and 
modern language (BENJAMIN, 1994).
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 Uma das tendências mais generalizadoras da crítica literária tende a reduzir a prosa de Henry 
Miller à autobiografia e à pornografia. Um lugar-comum em torno dos seus textos encontra-se na con-
dução ousada de suas narrativas que, tal qual Baudelaire, derruba a identificação da ficção com uma 
linguagem sublimadora, elevada, para dar-lhe uma função negativa (LIMA, 1980). É justamente neste 
aspecto de sua prosa que se deflagra a sua modernidade estética. O autor repensa as relações do ho-
mem com seu presente, negando modelos engessados acerca das relações humanas e propõe reflexões 
relativamente inéditas sobre estas últimas. O que se adensa, em suas obras, é o traço moderno de bus-
ca constante do relato sobre os ‘modos’ com os quais o sujeito daquele tempo relacionava-se com a sua 
atualidade (FOUCAULT, 2008).

 Prevalece uma maneira de pensar e de agir em constante busca de um ethos em permanente re-
flexão. E isto fica mais evidente em o Trópico de Câncer cuja metáfora do câncer parece se propagar nas 
relações humanas, bem como dissolver-se no próprio olhar do narrador sobre Paris e o seu mundo con-
temporâneo da década de trinta, como fica evidente na introdução do romance: “O mundo ao meu redor 
está se dissolvendo, deixando aqui e acolá manchas do tempo. O mundo é um câncer que está comendo 
a si próprio (...)” (MILLER, 2003, p. 08). Há a angustiante relação do homem com a sua realidade, desta 
vez acrescida pela referência implícita a Chronos: “O câncer do tempo está-nos comendo. Nossos heróis 
mataram-se ou estão se matando. O herói, então, não é o tempo, mas a ausência de Tempo. Precisamos 
acertar o passo, em ritmo acelerado, em direção à prisão da morte. O tempo não vai mudar” (MILLER, 
2003, p.7). O tempo e o mundo parecem devorar os sujeitos, impondo sua constante descontinuidade de 
circunstâncias, desmanchando certezas, convicções, numa marcha acelerada em direção à morte que, na 
narrativa, parece acontecer no amor-morte que dissolve o mundo.

 Este trabalho discute como os personagens de “Trópico de Câncer” criam alternativas para sobrevi-
verem à solidão do exílio, a qual passa a ser a espinha dorsal da narrativa, sendo representada na perspec-
tiva moderna baudelairiana de perda de sua carga metafórica romântica, descendo ao campo das relações 
sociais (LIMA, 1980). Há o mesmo conceito de exilado, enquanto banido e marginalizado, misturando-se à 
multidão das ruas em busca de respostas acerca de si mesmo. Miller apropria-se dos olhos baudelairianos 
de um desgarrado que identifica na multidão a sua própria solidão e decadência moral e física, buscando 
no tumulto da metrópole não apenas ‘um refúgio do proscrito’, mas também ‘o mais novo entorpecente 
do abandonado’ (BENJAMIN, 1989, p. 51), como fica evidente no trecho: “As ruas eram meu refúgio. E ne-
nhum homem pode compreender o encanto das ruas até ser obrigado a procurar refúgio nelas, até ter-se 
tornado uma palha para lá e para cá para lá pelo próprio zéfiro que sopra” (MILLER, 2003, p. 168).

 Trata-se, em Miller, portanto, de uma renovação do flâneur, à medida que há a rachadura das fron-
teiras entre público e o privado a partir da forte carga de erotismo permanente no texto. As ruas não são 
só um espaço de observação, mas de vivência e de dissolução do ser. Isto fica mais evidente quando car-
regado para dentro das casas passageiras das prostitutas e “bocetas”, cujos encantamentos se dão pelos 
encontros nessas mesmas ruas e por serem essas mulheres dotadas de uma linguagem “amarga e triste 
composta de miséria humana, aspiração, remorso, fracasso, esforço desperdiçado” (MILLER, 2003, p. 169). 
Este trabalho aborda justamente essa intimidade do narrador com essas ruas, em duas situações distintas 
e também complementares: a reflexão dos personagens sobre o sexo no interim entre a casa e a rua e as 
suas memórias sobre a realização do próprio sexo como um erotismo dos corpos (BATAILLE, 2014).

 Para tanto, este artigo estrutura-se a partir dos seguintes tópicos: A busca do êxtase no sexo em 
Trópico de Câncer: uma reflexão sobre a vivência do erotismo dentro da existência exilada do homem 
moderno – discute a explosão do orgasmo masculino como uma forma de fuga à apatia e à solidão sofri-
da pelo exilado na Paris da década de trinta do século passado –; e A erotização do corpo feminino em 
Trópico de Câncer: entre ‘vulvas’ e ‘prostitutas decadentes’ – debate a objetivação erótica feminina e sua 
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consequente anulação, inclusive sob o artifício de evasão à sensação de dissolução do eu vivenciada pelo 
exilado. Apesar de serem aparentemente tópicos com abordagens distintas, o ponto de convergência en-
tre esses eixos é a discussão sobre o erotismo como “a substituição do isolamento do ser, de sua descon-
tinuidade, por um sentimento de continuidade profunda” (BATAILLE, 2014, p. 39), que só se faz através do 
excesso estabelecido nas diversas formas de violência e extravasamento do corpo no mundo, enquanto 
dotado de vida e de capacidade de gerar o êxtase.

1. A busca do êxtase no discurso sobre o sexo em Trópico de Câncer: Uma reflexão sobre a vivên-
cia do erotismo dentro da existência exilada do homem moderno

 O Trópico de Câncer compõe-se de um cadinho de memórias de um grupo de americanos que se 
identificam entre si pelo fato de vivenciarem a mesma situação de exílio em Paris, sintetizada na seguinte 
afirmação apresentada pelo narrador Miller na introdução do romance: “Estamos completamente sozi-
nhos aqui e estamos mortos” (MILLER, 2003, p. 7). A metáfora da morte associada à solidão exprime a 
situação de apatia constante nas micronarrativas que se justapõem para a construção do romance. São es-
trangeiros que se identificam pelo deslocamento em um mesmo espaço onde habitam e por buscarem no 
sexo uma maneira de revivificar uma existência paralisada pela repetição de atos gratuitos e irrelevantes. 
Os personagens ‘respiram’, resumindo suas vidas à satisfação de necessidades primárias como alimentar-
se e abrigar-se do frio ou da chuva. E é nesta condição de metafórica animalização que procuram no sexo 
uma circunstância de ruptura com esta contínua inércia. Este tópico apresenta situações de verbalização 
de alguns personagens acerca do coito, revelando em seus discursos a relevância do erotismo dentro da 
existência exilada. Inicia-se com a fala de Van Damer acerca dos efeitos do orgasmo em sua existência:

É como se eu fosse duas pessoas e uma delas estivesse me absorvendo o tempo todo. Fico tão louco 
comigo que seria capaz de matar-me... e, em certo sentido, isso é o que faço cada vez que tenho um 
orgasmo. Por um segundo eu me elimino. Não há nem mesmo um de mim, então... não há nada, nem 
mesmo a fêmea. É como receber a comunhão. Sinceramente, estou falando sério. Por alguns segun-
dos depois tenho um ardor espiritual... e talvez continuasse desse jeito indefinidamente – como posso 
dizer-lhe? se não houvesse uma mulher ao meu lado (....) E por aquele momento de liberdade a gente 
tem de ouvir toda a baboseira sobre amor... isso me deixa maluco às vezes... Quero pô-las para fora a 
pontapés imediatamente... (MILLER, 2003, pp. 122-123).

 O relato do personagem exprime a finalidade primordial da operação erótica que é “atingir o ser 
no mais íntimo possível, no ponto em que o coração desfalece.” (BATAILLE, 2014, p. 41). O clímax do orgas-
mo associa-se à passagem do estado normal ao estado erótico de dissolução do eu na desordem contínua 
que o personagem define como ‘ardor espiritual’. Trata-se da execução do princípio inerente à operação 
de “destruição da estrutura do ser fechado que é, no seu estado normal, um parceiro do jogo” (BATAILLE, 
2014, p. 41). A identidade do objeto que proporciona o prazer não interessa. Tanto que o personagem 
comenta esquecer-se de quem é a fêmea com quem pratica o coito e afirma se encontrar num estado de 
comunhão que é metaforicamente a sua própria despossessão “no jogo dos órgãos que se derramam na 
renovação da fusão, semelhante ao vaivém das ondas que se penetram e se perdem umas nas outras” 
(BATAILLE, 2004, p. 41). É, portanto, também um ato de se esquecer de si e de sua realidade, caracterizada 
pela apatia de ações cotidianas, em uma busca constante pela dissolução de si e do outro, ambos com-
pondo uma ‘vida dissoluta’, própria à atividade erótica. E este outro, então, jamais pode se afirmar como 
um sujeito erótico com vontades e sonhos particulares, pelo fato de ser apenas um meio (objeto) para o 
fugaz momento de euforia irracional, próximo do suspiro da morte, identificado por Van Damer como um 
momento pleno de liberdade. E na busca desse sentimento, seus colegas definem-no como ‘caçador de 
bucetas’. O que, paradoxalmente, não o faz um sujeito autossuficiente e completo.
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 A ausência de amor pelo objeto de desejo não anula à sua incompletude própria à sua condição 
humana. Como fica evidente no comentário do narrador acerca do comportamento do amigo: “Não 
quer ficar sozinho nem por um segundo. Mesmo quando consegue agarrar uma mulher, aterroriza-o ser 
deixado sozinho com ela. Se possível far-me-ia permanecer sentado no quarto enquanto executa o ato” 
(MILLER, 2003, p. 127). Van Damer precisa de um amigo ao lado para convencê-lo de que não perma-
nece incompleto na solidão de sua existência, já que a euforia do sexo é rápida, fugaz. E é neste ponto 
que sua personalidade aproxima-se do texto de Miller: a consciência do isolamento do ser, próprio à 
condição humana, realçada em uma realidade em que eles se encontram isolados culturalmente, em 
um entre-lugares próprio ao exílio, como bem o narrador define-se quando afirma: “Parece que minha 
própria existência chegou ao fim em algum lugar, que não posso descobrir exatamente onde é. Não sou 
mais um americano nem um nova-iorquino, e ainda menos um europeu ou um parisiense” (MILLER, 
2003, p. 141). Não se identificar com povos, espaços ou discursos é a melhor forma de anular-se, ampli-
ficando a sensação de incompletude propriamente humana, descobrindo sua condição de isolamento 
do ser, de descontinuidade (BATAILLE, 2014).

 A dor de sua não-existência é neutralizada no vazio que nem o amor o preenche, perdendo inclu-
sive o sentido geral grego de proporcionar sentimentos de virtude e melhoramento de si e do outro. Em 
outras palavras, a narrativa mostra que o amor é uma ausência presente nunca saciada que sangra e dói. É 
uma adaptação da metáfora do Andrógino mutilado, apresentada por Aristófanes, no Banquete de Platão, 
ao universo do homem exilado em Paris. De fato, o amor na obra tem o mesmo sentido, defendido por 
Platão, que é o do desejo de procura por uma parte que lhe foi arrancada de seu todo pleno, numa atra-
ção de corpos e almas. A diferença é a de que a existência de um outro que se encaixe a uma existência 
incompleta é abordada com exaltação em Platão. Já na narrativa de Miller é abordada sob o aspecto da 
angústia e da dor existencial, como é apresentada no trecho:

Quando percebo que ela partiu, talvez para sempre, um grande vazio se abre e sinto que estou caindo, 
caindo, caindo no espaço profundo e negro. E isto é pior do que lágrimas, mais profundo do que o 
pesar, a dor ou a tristeza; é o abismo que lançaram Satã. Não há meio de subir de volta, não há raio de 
luz, nem som de voz humana, nem toque de mão humana (MILLER, 2003, p. 165).

 A consciência da existência da mulher amada que o completa cruza-se com a também consciência 
de ela não caber no espaço onde ele habita. O que é aparentemente um paradoxo. A premissa do amor de-
fendida pela personagem Aristófanes no Banquete é a da harmonia semelhante à da música que envolve 
vontades que se encaixam porque naturalmente estão predispostas a estarem juntas. Todavia, a realidade 
clássica baseava-se numa perspectiva de tempo contínuo, num jogo de ações que linearmente geravam 
consequências racionalmente compreendidas. Já a realidade do século XX está condenada ao pluralismo, 
atraída pelo jogo das diferenças (PAZ, 1994 apud LIMA, 1980). O passado de Mona é apenas mais um entre 
tantos outros que compõem o presente do narrador. Talvez seja aquele que mais doa porque simbolize 
a sua própria origem americana lhe tirada e na qual não cabe na sua vivência em Paris, ambiguamente, 
prazerosa e dolorosa. Desta forma, o amor por Mona dói. É uma parte de si que lhe foi mutilada e que 
continua a sangrar em sua existência; existência escolhida e experimentada na diversidade de sensações, 
misturada à multidão de Paris – ambos em busca de experiências identitárias que lhes preencham em um 
vazio plural. No caso do narrador, uma incompletude ratificada pela ausência de Mona. Esta incompletude 
se pluraliza, estendendo-se em busca de outros corpos e de sensações para atingir a sua almejada êxtase. 
Por isso, acredita-se que a circunstância clímax de Trópico de Câncer, seja aquela onde o narrador, perdi-
do/fundido à multidão, verbalize o monólogo que melhor apresentará o sentido do erotismo na vivência 
dos exilados americanos em Paris. Todavia, essa reflexão inicia-se ao longo de uma excursão sexual já no 
próprio universo privado da casa, como se nota no trecho abaixo:
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As pernas seguram-me como a uma tesoura. Um olhar para aquela ferida escura e não-saturada, e 
abre-se em meu cérebro uma profunda fenda (...) o mundo deixa de girar, o tempo para e o próprio 
nexo de meu sonho é rompido e dissolvido, minhas tripas espiram para fora em um grande jorro esqui-
zofrênico, uma evacuação que me deixa frente a frente com o Absoluto. 
Naquela racha eu gostaria de penetrar e subir até os olhos, fazê-los menear ferozmente, olhos queri-
dos, loucos, metalúrgicos (...) com a mais louca introspecção, com todos os meios tons ora tocados 
ligeiramente, ora crescendo como uma nota de um órgão até o coração estourar e nada mais restar 
senão uma luz cegante e causticante, a luz radiante que leva as sementes fecundas das estrelas” 
(MILLER, 2003, p. 224-225).

 O trecho gira em torno da experiência erótica com uma ‘vagina’ e as consequentes reflexões de 
Miller acerca das sensações acarretadas em sua existência. A anulação da subjetividade do objeto pro-
porcionador do prazer, reduzido a uma ‘racha’ a uma ‘ferida escura’, evidencia o efeito acarretado pela 
penetração como um momento luminoso subtraído da vida comum (ALBERONE, 1986). Descreve-se o que 
Bataille (2014, p. 11) denomina de arrancamento do ser ao seu sentimento de descontinuidade, mediante 
a entrega à violência erótica que proporciona a supressão de limites, a perturbação, o desequilíbrio em 
que o próprio ser se coloca em questão conscientemente até a inevitável fusão. Assim, as metáforas de 
‘jorro esquizofrênico’ e ‘estourar o coração’ associam-se ao gozo erótico como uma “experiência do estou-
ro, de uma violência no momento de explosão” (BATAILLE, 2014, p. 11) que levará o praticante do sexo ao 
que Francesco Alberone (1986) define como um encontro luminoso, ou seja, um instante de eternidade 
semelhante a uma experiência mística expresso na fala de Miller ‘frente a frente com o Absoluto’. É, por-
tanto, o processo de fusão com o todo (Deus, Cosmo, Natureza) produzido pelo orgasmo que ocasiona no 
indivíduo uma liberdade desmedida que lhe cega de si e do outro, levando-o ao fascínio desmesurado na 
metáfora simbólica ‘sementes fecundas das estrelas’ presente no discurso do personagem. E é este sen-
timento de euforia do excesso que o narrador tentará definir como êxtase, enquanto caminha pela mul-
tidão. Buscará pluralizá-lo a partir da apresentação de prazeres eróticos associados à sensação de horror, 
nojo e náusea como formas de experiências da explosão incessante que alimentam o prosseguimento da 
própria vida, sendo ações que nos atraem e nos enojam (BATAILLE, 2014): 

É o horror obsceno o aspecto seco e fodido das coisas que faz esta civilização parecer uma cratera (...) 
Quando um espírito faminto e desesperado aparece e faz as cobaias guincharem é porque ele sabe 
onde pôr o fio ligado do sexo, porque ele sabe que embaixo da dura carapaça da indiferença existe 
oculto o corte feio, a ferida que nunca cicatriza. E ele põe o fio ligado bem entre as pernas; bate abaixo 
da cintura, queima as próprias entranhas. Não adianta calçar luvas de borracha; tudo o que pode ser 
fria e intelectualmente manejado pertence à carapaça e o homem que se encontra na criação sempre 
mergulhada para baixo, até a ferida aberta, até o pustulento e obsceno horror. Ele liga seu dínamo às 
partes mais tenras: ainda que só se jogue sangue e pus, já é uma alguma coisa” ( MILLER, 2003, p. 224).

 A metáfora da ‘cratera’ ou da ‘carapaça’ associada à civilização desvenda a relação íntima entre 
horror e erotismo no que se concerne a furar as cortinas estabelecidas por esta mesma civilização sobre 
a origem do homem a partir de uma Natureza má que envergonha, associada no fragmento a um ‘corte 
feio’ a uma ‘ferida que nunca cicatriza’. Neste sentido, há uma conexão entre a imundície, a corrupção 
e a sexualidade (BATAILLE, 2014). Na náusea, há o mesmo sentimento de desfalecimento próprio ao 
excesso erótico, pois o horror às zonas ‘de baixo’ provoca um retorno à nossas origens intrinsicamente 
ligadas à morte e à vida. E por nos atingir no que é um tabu ocultado em nossas estranhas, causa-nos 
a perda do equilíbrio, do sentido, aproximando-se do prazer de entrega do orgasmo e do último suspi-
ro de morte. E esta “estranha aberração que nos toca ao ponto mesmo de desfalecermos” (BATAILLE, 
2014 p. 80) que o narrador identifica com o ‘êxtase’ erótico enquanto caminha na multidão, associando 
o acesso desenfreado de suas palavras à enumeração estonteante dos fluidos de vida e de morte dos 
corpos, como se nota no trecho abaixo:
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eu amo tudo que flui: rios, esgotos, lava, sêmen, sangue, bílis, palavras. Amo o líquido amniótico quan-
do escorre. Amo o rim com seus cálcios dolorosos, suas pedras e não sei que mais; amo a urina que 
escorre escaldante e a gonorreia que corre sem parar; amo as palavras de histerismo e as sentenças 
que corem como disenteria e refletem todas as imagens doentes da alma. (...) Amo tudo quanto flui, 
até mesmo o fluxo menstrual, que leva embora a semente não fecundada. Amo tudo que flui , tudo 
quanto tem em si tempo e gênese, que nos leva de volta para o princípio onde nunca há fim: a violência 
dos profetas, a obscenidade que é êxtase, a sabedoria do fanático, o padre com sua elástica litania, os 
palavrões da puta, o cuspe que corre na sarjeta, o leite do seio e o mel amargo que escorre do útero, 
tudo quanto é fluído, derretido, dissolvido e dissolvente, todo o pus e sujeira que ao fluir se purifica, 
que perde seu senso de origem, que faz o grande circuito em direção à morte e à dissolução. O grande 
desejo incestuoso é continuar fluindo, unido com o tempo, fundir a grande imagem do além com o 
aqui e o agora (MILLER, 2003, p. 233).

 A fala do personagem é uma exaltação da ligação do homem a aspectos próprios à natureza em 
oposição ao seu enquadramento a um discurso racional de conduta imposto por uma sociedade civilizada. 
Predomina, então, na enfática repetição de “amo tudo que flui” a intenção de se afirmar o paradigma da 
violência, fundamentada no excesso que prevalece sobre a razão, levando o indivíduo a vivenciar uma 
tendência natural de sua natureza a ultrapassar seus limites (BATAILLE, 2014). Por isso, cita ações de-
senfreadas de figuras públicas no que existe de espontâneo em sua natureza, como: o palavrão na puta, 
a alteração (violência) dos profetas, os excessos de ideias atípicas (sabedoria) do fanático e a insistente 
ladainha dos padres. Todos estes exemplos sustentam a teoria do êxtase do narrador de Miller: a do su-
jeito em sua vivência do que é mais natural em seu desejo até exceder os limites que a racionalidade da 
civilização impõe, sendo, portanto, o que é de mais natural em sua origem. Neste sentido, o discurso do 
personagem é, por si só, a consagração do fluxo de ideias sem a organização de uma lógica cartesiana.

 Celebra-se o dionisíaco do homem o qual glorifica fluidos de seu corpo que o repugnam e, ao mes-
mo tempo, o fascinam – todos identificados em seu aspecto original de despertar o êxtase no indivíduo. 
Predomina, então, a aproximação do horror com a obscenidade, à medida que tais fluidos são capazes de 
levar o sujeito a um desfalecimento próprio do orgasmo e do suspiro da morte. Entre eles, destacam-se o 
sangue menstrual e o líquido amniótico, ambos considerados por Bataille (2014) manifestações de uma 
violência interna. O sangue é, por si, o signo da violência. É a expressão de uma parte do homem mutilada 
que dolorosamente jorra de seu corpo. Quando se trata do sangue menstrual, esta excisão duplica-se de 
forma intensificada. É a expressão da vida morta, jorrando entre as pernas, numa fusão embriagadora de 
eixos paradoxalmente complementares. Do mesmo modo acontece com o líquido amniótico cujo erotis-
mo se dá a partir da ligação entre atividade sexual e a mácula que emana dela. A mácula é um dos efeitos 
da violência, pois o parto é “um excesso que transborda o curso dos atos ordenados” (BATAILLE, 2014, p. 
78). Possui, portanto, o mesmo sentido da desmesura que existe no cuspe e na gonorreia, pois eles, em 
seu aspecto podre, provocam o horror ligado ao aniquilamento do ser, mas, sobretudo, à devolução das 
carnes ‘mortas’ à fermentação geral da vida (BATAILLE, 2014, p. 78).

 Desta forma, no discurso do narrador Miller, o horror fundamenta o princípio do êxtase cujas bases 
são a implosão de paradigmas ditados por uma sociedade engessada. Daí a alusão incisiva ao incesto que 
é a afirmação de uma necessidade de violência a partir do impulso sexual libertador da ‘prisão’ das regras. 
Ele traz a desordem à organização social, como o desejo humano tão natural de ultrapassar os limites que 
o silenciam e o levam à apatia que caracteriza a sociedade que o rege. Por isso, a relevância da personifica-
ção de Paris como um ‘útero vivo’ ou uma grande ‘prostituta’. O erotismo em seu sentido vital de derruba-
mento de alicerces fixos é o estimulante para os exilados, vivenciando a realidade fria do estranhamento 
próprio ao estrangeiro, como fica evidente no trecho: “Nunca vi um lugar como Paris para a variedade de 
alimentos sexuais (...) A falta de um dente, um nariz comido ou um útero caído, qualquer infortúnio que 
agrave a feiura natural da fêmea, parece ser um condimento, um estimulante para o esgotante apetite do 
macho” (MILLER, 2003, p. 149).
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 É esta metáfora de Paris que o próximo tópico pretende discutir quando apresentar figuras femini-
nas abordadas como peças sexuais numa sociedade decadente cuja valorização da vagina como fonte de 
prazer focal revela o mesmo fascínio pelo grotesco próprio aos personagens. Essas figuras são descritas 
como ‘alimentos sexuais’ incitadoras do erotismo. O sentido de sublime pretendente no gênero ficcional 
tradicional desaparece no texto, juntamente com a ‘aura do autor’. Segundo Walter Benjamin (1994), essa 
aura apresenta-se central na modernidade estética, já existente na obra de Baudelaire na transformação 
dos temas e das linguagens do escritor em razão das mudanças sofridas pelas suas próprias ‘experiências’. 
Para Benjamim (1994), essa alteração se dá pelo enfraquecimento de uma tradição e uma sobrevaloriza-
ção de pequenas experiências particulares em meio a uma ‘paisagem moderna esfacelada’, gerando as 
‘experiências de choque’. Em Trópico de Câncer, as pequenas experiências sexuais, sobretudo, com pros-
titutas decadentes, levam à constituição de uma experiência de choque no leitor que embasa o discurso 
sobre o erotismo das personagens apresentado neste tópico.

A erotização do corpo feminino em Trópico de Câncer: entre “vulvas” e “prostitutas decadentes”

 Ao longo da obra, a mulher é representada como um objeto erótico a partir de duas abordagens: a 
vagina despersonalizada e a prostituta decadente. Nestes dois enfoques, há uma anulação da subjetivida-
de feminina, tornando-se apenas um meio de alcance de prazer. O que é evidenciado, portanto, é o prin-
cípio do erotismo dos corpos por meio de sua própria dissolução sobrevalorizando a redução da vagina a 
uma zona passiva do sexo.

 Na narrativa, o nome das mulheres é apenas uma indicação de uma personalidade de uma vagina 
abordada em discurso sarcástico. Assim, o mal de Irene é ter valise no lugar de uma vagina, enfatizando a 
necessidade de uma subjetividade feminina a ser conhecida e acolhida, o de Lhona aparece para se con-
trapor a ela, num discurso não menos jocoso. Como se nota no trecho abaixo:

– Llona tem uma boceta. Sei disso porque ela nos mandou alguns pelos arrancados lá do fundo. 
Llona – uma égua selvagem cheirando prazer no vento – e às vezes em cabines telefônicas e lavató-
rios. Ela comprou uma cama para o Rei Carol e um púcaro para sabão de barba com as iniciais dele. 
Deitava-se em Totten Court Road com o vestido levantado e fazia com os próprios dedos. Usava velas, 
velas romanas, e trincos de porta. Não havia na terra membro grande que lhe servisse... nenhum. Ho-
mens entravam nela e fraquejavam. Ela os queria com extensão, foguetes explosivos, óleo fervente 
feito de cera e creosoto. Cortaria o seu e o conservaria se você lhe desse permissão. Uma boceta como 
essa não se encontra em um milhão, Llona!” (MILLER, 2003, p. 12).

 Expressa-se aí a animalização de um excessivo desejo feminino. Embora o fragmento pareça exaltar 
os dotes das zonas erógenas da personagem, culminando com a exclamação: “uma boceta como se encontra 
em um milhão, Llona” (MILLER, 2003, p. 12), a fusão da personalidade de Lhona à sua elasticidade erótica 
acaba por dissolvê-la em apenas enumerações de circunstâncias sexuais com sua vagina. A mulher é este-
reotipada como uma zona de prazer que se alimenta ad infinitum de situações de gozo que se excedem, 
próprias ao êxtase erótico defendido pelo narrador Henry Miller. A enumeração destas circunstâncias gera 
uma ‘experiência de choque’ no leitor o qual se percebe diante de situações limites na busca pelo prazer 
feminino a partir de uma abordagem grotesca. Lhona é mais do que uma ‘boceta’; ela é uma ‘égua selvagem 
cheirando prazer no vento’. O que a desumaniza ao ponto de se tornar um corpo em coito e em situações 
que ojerizam e, ao mesmo tempo, fascinam, causando estranhamento no leitor por apresentarem situações 
particulares próprias à intimidade e dessacralizando a própria relação entre corpo e subjetividade. Coloca-
se em evidência a mulher como uma fêmea cuja busca insaciável pelo prazer com objetos fálicos acaba por 
torná-la um objeto despersonalizado no prazer masculino. E é por ser lembrada tão veementemente assim 
que o feminino, de algum modo, torna-se alvo de sarcasmo, pois limita-se apenas ao sexo, sendo reiterado 



54

A Palo Seco Ano 8, n. 8, 2016

na fala masculina que se diverte no relato, ao mesmo tempo que se excita com essa despersonalização, num 
sutil sentimento de grandeza, mas degradante para o alvo desse sarcasmo.

  A ironia fica ainda mais evidente na associação entre Elza e a vagina sensível e musicista, como no 
fragmento: “uma vulva que sabe tocar assim devia tomar juízo e não ser trepada por qualquer cara que 
apareça. Mas aquele Shumann entra no meu sangue. Elza ainda choraminga mas o meu espírito está mui-
to longe” (MILLER, 2003, p. 29). Em Elza, há combinação da sensibilidade musical que atrai e a fêmea que 
afasta. Se o som do instrumento possui o mesmo efeito do canto da sereia de sedução como uma miragem 
a provocar um desejo iludido, o choro é o despertar para a realidade factual do monstro que, por si só, 
assusta por ser exatamente como é. Na vertente masculina do erotismo, o que conta é a intensidade do 
encontro sexual. Elza chora pela antecipada certeza do abandono pós-coito, realizando a disparidade de 
existências entre o masculino e o feminino, pautada na oposição entre descontinuidade e continuidade. Há 
uma forte explosão física, rapidamente acabada, levando o homem a uma abordagem dupla em relação 
ao corpo feminino: excitação e, ao mesmo tempo, frustração (ALBERONE, 1986). Por isso, o encantamen-
to rapidamente cessa, gerando uma aversão ao corpo que persiste em existir. Em Trópico de Câncer, esta 
ausência de fascínio pós-coito é enfatizada com a forte ironia ao universo feminino e à frustação de sua 
necessidade de uma continuidade entre corpos e existências ocorrida numa relação duradoura. Elza chora 
porque sabe que será abandonada depois do sexo e é este choro que é ridicularizado pela fala do narrador 
Miller, criticando a ‘promiscuidade’ da personagem em oposição à sacralidade de sua música, ao insinuar a 
sua ausência de seletividade acerca das escolhas dos ‘pênis’, distintos de sua relação com o seu repertório 
musical. O ponto de identificação entre Irene, Lhona e Elza é a despersonalização de suas subjetividades. 
Os traços de suas personalidades se limitam, dessa maneira, a aspectos que remetem à sua relevância 
como objetos de prazer. E é nesta perspectiva que também são abordadas as prostitutas na obra.

 O narrador Miller estabelece uma ligação entre a realização de fantasias eróticas e as experiências 
sexuais com as meretrizes. A prostituta passa ser a representação da ‘mulher famélica’ cuja exibição do 
corpo sugere a realização de prazeres extraordinários, tornando-a o sujeito da sedução na relação entre 
corpos (ALBERONE, 1986).

 Na narrativa, essa visão se concretiza de modo mais evidente na oposição entre Germaine e Clau-
de, sendo uma a representação da euforia da messalina e a outra, a degeneração do erotismo no meretrí-
cio. O eixo comum entre ambas é a sua localização na zona de baixa prostituição da cidade de Paris. Cada 
uma, ao seu modo, ‘chafurda na lama’ onde se encontra, quando é selecionada pelos clientes com nojo 
e fascínio, sendo rebaixadas à condição animalizada de ‘porcas’ a serem abatidas pelo pênis masculino. 
A diferença está na forma pela qual se apropriam desta situação de prostituta decadente. Esta condição 
já é sugerida na apresentação da descrição de Germaine: “caminhando ao longo do bulevar, eu a notara 
caminhando em minha direção, com aquele curioso ar vadio de prostituta, os saltos gastos, as joias ba-
ratas e a aparência macilenta de seu tipo, que o rouge só consegue acentuar” (MILLER, 2003, p. 46). O ar 
vadio no olhar, oferecendo-se enquanto caminha, revela a sua condição de prostituta decadente que se 
gaba da “vergonha” em que está atolada, chafurdando nela cinicamente, alheia à angústia sem a qual a 
vergonha não é experimentada (BATAILLE, 2014). Os saltos gastos, as joias baratas e a aparência macilenta 
banhada de rouge denotam o aspecto grotesco e decadente das cortesãs desenhadas por Toulose Lautrec 
no Moulin Rouge em sua euforia vivaz de vermelho e movimento. Esta intensidade do baixo meretrício é 
incorporada por Germaine em um grau mais agudo, quando oferece-se em objeto do desejo agressivo de 
seus clientes (BATAILLE, 2014), ao se propor dona de sua vulva, como proporcionadora de prazer de si e do 
outro. Como se nota no trecho abaixo:

deixou cair de repente a toalha, e, avançando devagar em minha direção, começou a esfregar a vagina 
afetuosamente, segurando-a com as duas mãos, dando-lhe palmadinhas, acariciando-a, acariciando-a. 
Em sua eloquência naquele momento e como jogava a sua roseira sob meu nariz, havia algo que per-
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manece inesquecível, falava dela como se fosse um objeto estranho, um objeto que adquirira um alto 
preço, um objeto cujo valor aumentara com o tempo que agora prezava acima de tudo no mundo (...) 
Quando se jogou na cama, com as pernas bem abertas, pôs as mãos em concha sobre ela e deu-lhes 
algumas palmadinhas murmurando o tempo todo, com aquela voz rouca e dissonante, que era boa, 
bonita, um tesouro, um pequeno tesouro. E era boa aquela vaginazinha! (MILLER, 2003, p. 46). 

 Segundo Georges Bataille (2014) a nudez é a imagem do erotismo. Ela é a circunstância provoca-
dora da fusão sexual. Desnudar-se com a ferocidade de quem oferece seus órgãos sexuais, dominando-os 
como objeto de seu próprio prazer, é saber-se consciente de sua dupla condição de objeto e de sujeito eró-
tico. A meretriz se apodera de sua condição de prostituta decadente para rachar os pudores referentes ao 
corpo feminino, admitindo-se ‘dona’ de uma vagina capaz de multiplicar orgasmos. É, portanto seu objeto 
de sobrevivência e de êxtase de si e do outro, que órgão e mulher personificam-se isolados e conjunta-
mente no olhar do personagem Miller: “ela começava a ter uma existência independente. Para mim, havia 
Germaine e havia aquela sua roseira. Eu gostava das duas separadamente e gostava delas juntas” (MILLER, 
2003, p. 48). A sobrevalorização da vagina da cortesã no imaginário masculino ratifica a despersonalização 
feminina no romance. A vagina existe além da mulher pelo prazer capaz de causar, independente de quem 
ela seja. É a sua função que fascina. E Germaine existe além da vagina por saber se apoderar dela como 
também sujeito erótico desejante. E é nesse ponto que sua personalidade causa admiração no narrador, 
como se nota no trecho:

Mas o principal era o homem. Um homem! Isso é o que ela queria. Um homem tendo entre as pernas 
algo que pudesse deleitá-la, que pudesse fazê-la contorcer-se em êxtase, que a fizesse agarrar aquela 
sua vulva cabeluda com ambas as mãos e esfrega-la, alegremente, jactanciosamente, orgulhosamen-
te, com um senso de conexão, um senso de vida. E esse era o único lugar onde experimentava alguma 
vida – ali embaixo, onde segurava com ambas as mãos (MILLER, 2003, p. 48).

 Na reprodução do monólogo do narrador, ecoa a voz de uma mulher que busca o mesmo senti-
do de êxtase discutido pelos personagens ao longo do romance. Há também uma despersonalização do 
masculino reduzido a um sujeito pênis, caracterizado pela sua capacidade de proporcionar no feminino a 
mesma sensação de euforia, apresentada ao longo dos exemplos analisados neste trabalho. Todos esses 
aspectos fazem de Germaine um corpo desejante que se apodera de sua vagina como artifício para a rup-
tura com a sensação de isolamento de seu corpo no mundo, a fim de encontrar um senso de ‘conexão’, 
não necessariamente com o outro, mas com a própria natureza em seu sentido vital, nas “zonas de baixo’ 
do corpo feminino. A intenção principal, então, é a vivência plena do obsceno. Tomar posse da vagina, 
esfregando-a alegre e orgulhosamente é buscar a perturbação “que desordena um estado de corpos con-
forme à posse de si, à posse da individualidade duradoura e afirmada” (BATAILLE, 2014, p. 41). Neste sen-
tido, o erotismo em Germaine faz-se mediante o prazer para si mesma com a participação coadjuvante do 
outro, própria a uma masturbação a dois. O outro torna-se menor do que o controle de seu próprio prazer 
pelo apoderamento de sua vagina. O descontrole do orgasmo só é pleno na situação de subjugação de 
seu órgão sexual por si mesma, numa embriaguez de sensações que se assemelha com a conexão com a 
natureza em sua origem vital. 

 Já Claude se revela num sentido oposto, expressando a premissa defendida por Georges Bataille de 
que não “há em cada mulher uma prostituta em potencial”, sendo a prostituição a “consequência da atitu-
de feminina” (BATAILLE, 2014, p. 155). A personagem vivencia um outro sentido de decadência expresso 
no trecho: “Para ela eram destinadas aquelas terríveis palavras de Louis Phillippe: ‘E chega uma noite em 
que tudo está acabado, em que tantas mandíbulas se fecharam sobre nós que não temos mais força para 
resistir e nossa carne pende sobre nossos corpos, como se mastigada por todas as bocas’” (MILLER, 2003, 
p. 47). Não há a perda da vergonha presente no comportamento de Germaine, mas da dignidade que se 
expressa na existência da consciência de uma mulher cujo respeito por si parece se dissolver à medida que 
é devorada pelo desejo dos outros. O que é prazeroso no copular em Germaine, em Claude é doloroso. Ela 
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afasta-se da concepção erótica da prostituta como corpo agressivo do sexo, capaz de oferecer um prazer 
excessivo ao outro. Assim, suas atitudes não fazem dela uma prostituta decadente no sentido esperado 
de corpo liberto de pudores. Talvez, por isso, seja abordada com desprezo pelo narrador, quando aponta 
nela aspectos próprios a uma mulher avessa a princípios virtuosos de comportamento da aristocracia ou 
burguesia, criados e circulados nos princípios patriarcais do início do século passado, como observado em 
Trópico de Câncer: “Claude tinha uma alma e uma consciência; tinha também refinamento, o que é ruim 
numa puta” (MILLER, 2003, p. 47). A ‘alma’ e a ‘consciência’ denotam uma personalidade particular além 
do personagem exigido em sua profissão, criando uma fissura no estereótipo relativo à prostituta. Não 
lhes cabe ser refinadas, pois esse refinamento inibe exatamente o que se deveria despertar nos outros. 
Daí, a crítica do narrador a um excesso às avessas: era “excessivamente delicada, excessivamente sensível 
para isso” (MILLER, 2003, p. 46).

 Se ao longo deste artigo foi apresentado um incisivo discurso acerca do erotismo, relacionando-o 
aos excessos do corpo em sua desenfreada entrega ao prazer, Claude apresenta a implosão deste excesso, 
tendo o comportamento feminino de quem espera humilde e resignadamente pelo sexo com a fragilidade 
de uma esposa que será possuída pelo dever de exercer sua função. E, talvez, por isso, seja alvo de tão 
incisiva ironia por Miller. Claude parece ser o espelho rachado de todas as mulheres que sobrevivem ao 
sexo para ainda sobreviverem literalmente: mães, irmãs, filhas. Isto é evidenciado na diferente postura da 
personagem em relação a Germaine, ao ‘esperar’ por seus clientes na zona baixa de prostituição:

Posteriormente, quando me liguei a Claude e a via noite após noite sentada em seu lugar de costume, 
o traseirinho redondo acomodado no assento de pelúcia eu sentia uma espécie de inexorável revolta 
contra ela: uma puta, pensava eu, não tinha o direto de sentar-se ali como uma dama, esperando timi-
damente que alguém se aproximasse, e o tempo todo a sorver seu chocolat. Germanie era uma pessoa 
ativa” (MILLER, 2003, p. 49).

 Os papeis delimitados da personagem é demandado pelo narrador, e neles procura-se estabelecer 
espaços bem definidos de oposição dama/meretriz. A poeticidade melancólica da delicadeza de um qua-
dro impressionista de uma bela mulher refinada à espera de um cliente em seu ponto de prostituição é 
execrada pelo personagem, justamente porque ela tem a beleza ‘sublime’ da espera de suas mães, irmãs 
e filhas pelos seus maridos e, jamais, homens. Claude em sua singela timidez racha o estereótipo exigido 
pelo seu corpo, aceitando a sua condição de ser como a maioria de suas mulheres de sua época amordaça-
das pela postura de um discurso patriarcal. E nessa paradoxal ‘liberdade’ de reprodução de uma existência 
comum à sua época, acaba por implodir a si mesma como prostituta decadente, embora se sinta e sofra 
por viver a decadência de si mesma. Mas, o que há de poético em sua subjetividade complexa é denegri-
do e até mesmo debochado, já que é um texto construído para a celebração de um prazer masculino que 
não solicita traços psicológicos no objeto erótico. Por isso, a existência de Claude se compõe como uma 
negativa da de Germaine e isto fica ainda mais evidente no fragmento abaixo: 

Falava as coisas que todo homem deseja ouvir quando está trepando com uma mulher. Ao passo que 
Claude – bem com Claude sempre havia certa delicadeza, mesmo quando estava com alguém embaixo 
de cobertas. E sua delicadeza ofendia. Quem quer uma puta delicada? (MILLER, 2003, p. 49-50).

 O confronto entre personalidades no exercício do sexo confirma como a crítica ao comporta-
mento de Claude é uma valorização do de Germaine. Tanto assim que o próprio narrador admitirá que 
comporá depois um personagem com o nome Claude cujas ações serão de Germaine. Neste sentido, as 
referências à Claude são uma ironia à degradação da meretriz que não possui atitudes de uma prostituta, 
minando o erotismo exaltado na obra em sua função de despertar a êxtase próprio ao que é natural e 
espontâneo no homem. Conclui-se que a subjetividade feminina é silenciada ao longo da narrativa. A rei-
teração de experiências com prostitutas e personificações é a confirmação de que em Trópico de Câncer a 
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busca pelo erotismo, enquanto revivificação de personalidades exiladas e solitárias, funda-se numa bus-
ca por uma continuidade fugaz. Na sede por experiências eróticas passageiras, as personagens acabam 
apenas por alimentar a sua própria sensação de exílio, abandonando-se umas às outras. Até mesmo as 
amizades dos exilados dissolvem-se, tornando-se meramente circunstanciais. O vazio perpetua-se de tal 
modo que apenas o movimento das ruas de Paris parece ser o único indivíduo permanente na narrativa, 
estendendo-se em uma conclusão em aberto na qual Miller parece se misturar à multidão numa sensa-
ção de conforto e de estranhamento.
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RESUMO

O trabalho proposto observa as inferências do filósofo alemão Walter Benjamin no que tange a leitura da obra 
do escritor Franz Kafka. Estranho e labiríntico são alguns dos adjetivos que abrangem a literatura do escritor 
tcheco, e isso o situa como um dos principais alicerces da Literatura Fantástica. O aspecto assinalado por Benja-
min na obra do autor de Metamorfose e de O Processo é o ‘impuro’, sobretudo, no sentido religioso do termo. Tal 
investigação demonstra suas duras críticas como sequelas de sua experiência com a tradição judaica que tanto 
o sufocava. Para análise da obra kafkiana utilizaremos além de textos do Walter Benjamin, o ensaísta Harold 
Bloom, o filósofo Soren Kierkegaard, o tradutor e professor Modesto Carone, entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Fantástica. Estranho. Kafka.

RESUMEN

El trabajo propuesto observa las inferencias del filósofo alemán Walter Benjamin en lo que respecta a la lectura 
de la obra del escritor Franz Kafka. Extraño y laberíntico son algunos de los adjetivos que abordan la literatura del 
escritor checo, y eso le sitúa como uno de los pilares de la Literatura Fantástica. El aspecto subrayado por Benja-
min en la obra del autor de La Metamorfosis y el Proceso es lo ‘impuro’, especialmente en el sentido religioso del 
término. Tal investigación demuestra los rasgos de su experiencia con la tradición judaica que tanto le ahogaba. 
Para el análisis de la obra de kafkiana utilizaremos, además de textos de Walter Benjamin, el ensayista Harold 
Bloom, el filósofo Soren Kierkegaard, el traductor y profesor Modesto Carone, entre otros.

PALABRAS-CLAVE: Literatura Fantástica. Estraño. Kafka.
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Introdução

 No início do século XX, a era industrial clássica nascia, o cinema dava seus primeiros passos, a psi-
canálise redefinia conceitos como sexualidade, infância e sociedade. Os intelectuais buscavam imprimir 
em suas artes as excessivas mudanças que ocorriam. Nesse cenário de adaptação e deslumbramento, sur-
ge uma literatura distinta, que oscila entre o real e o imaginário, inicialmente é nomeada como ‘estranha’, 
posteriormente como fantástica. Franz Kafka já havia publicado A metamorfose (1915), quando então 
Freud publica o seu famoso artigo, que estabeleceria um novo modo de se ler e escrever literatura.

 O ensaísta Harold Bloom no prefácio do seu livro O cânone ocidental (1994), aponta em poucas 
linhas que a conquista do status canônico de uma obra literária é a estranheza, aquela estranheza que 
jamais assimilamos inteiramente. Estranheza é a palavra que definiria bem toda a obra kafkiana. E esta 
palavra não é ao acaso, principalmente, na história da literatura. Quando em 1919, o psicanalista Sigmund 
Freud publica o artigo Das Unheimliche, traduzido no Brasil como O Estranho, em resposta ao conto O 
homem de areia de E.T.A. Hoffmann, o psicanalista havia se deparado com uma narrativa nova, que fu-
turamente viria a ganhar o nome de literatura fantástica, isso na Europa, a resposta latina seria realismo 
mágico ou gênero maravilhoso para Todorov.

 O termo Das Unheimliche extraído de um poema de Schelling é resignificado, e através de uma 
análise etimológica cuidadosa, ganha o sentido de: algo estranho e ao mesmo tempo familiar. Qual a me-
lhor definição para a Metamorfose? Ou mesmo O Processo? Senão esta: o estranho.

 O maior tradutor de Franz Kafka no Brasil, o também ensaísta Modesto Carone pontuou a obra do 
autor tcheco como repleta de peripécias, marcadas por um estilo paratático, protocolar, repetitivo e labi-
ríntico. E são estas particularidades que o laurearam como um cânone moderno, ao lado de Prost e Joyce.

1. O autor de parábolas

 Nascido na cidade de Praga, Boémia, (atual região da República Tcheca). Em 3 de julho de 1883, 
Franz Kafka era o primogênito do comerciante Hermann Kafka e se Julie Lowy. Estudou inicialmente no 
ginásio alemão, e bacharelou-se na Universidade em 1906, tudo na mesma cidade em que nascera. Tra-
balhou alguns anos na sua área de formação e posteriormente em uma seguradora de acidentes. Teve 
algumas namoradas, mas nunca chegou a casar. A mulher mais significativa em sua vida foi Felice Bauer, a 
qual curiosamente noivou com ele por duas vezes. Foi com ela e com Milena Jesenkó que ele mais discutiu 
através de cartas seus escritos literários, além do seu amigo Max Brod. Aos 34 anos de idade por conta 
da uma tuberculose pulmonar, Kafka desenvolveu uma hemoptise. Aos 40 anos ainda se tratando passou 
alguns meses com seu pai em Berlim. A relação deles era hostil, dado caráter opressor de seu pai, que 
o criticava por ser escritor. Em seus últimos anos pediu ao seu melhor amigo Max Brod que queimasse 
todos os seus escritos, por sorte dos leitores, seu amigo não cumpriu o que prometera. E após sete anos 
entrando e saindo de sanatórios, jamais abandonou seu trabalho burocrático e sua produção textual. Fale-
ceu com 40 anos no sanatório de Kierling, próximo de Viena, em 1924. Sua fama veio postumamente, em 
vida teve pouco material publicado. Toda sua obra foi escrita em alemão, e é tida como uma das melhores 
literaturas do século.

 Tanto a vida quanto a literatura de Kafka são marcadas por conflitos. Os conflitos com seu pai, seus 
relacionamentos, com Deus e a religião, sequelas dessas desordens reverberam em seus contos, nove-
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las, cartas e romances. E talvez seja este o motivo dele inserir em sua literatura parábolas1, não aquelas 
descritas no Evangelho de Lucas, mas parábolas particulares, ricas de críticas seculares. Conquanto Kafka 
tenha rotulado como lenda (legende) e a ‘convenção’ literária a nomeie conto, a parábola é uma narrativa 
argumentativa que traz como consequência uma moral da história. Uma das parábolas mais famosas de 
Kafka é a Diante da lei (1915), ele veio a publicá-la duas vezes: no romance O Processo (1915) e no livro de 
contos Um médico rural (1919).

 Na história um homem do campo chega diante porta da lei e tenta entrar, mas depara-se com um 
porteiro. O porteiro lhe nega a entrada e o homem tenta de todos os meios persuadi-lo, tenta até mesmo 
suborná-lo. O porteiro é inflexível, comenta que a porta leva a outras portas, e que estas, também, têm 
porteiros, maiores e mais poderosos que ele (o primeiro porteiro), e depois de muitas investidas o homem 
cansa-se, pragueja o porteiro, esquece os demais porteiros e julga que seu único obstáculo é o primeiro 
porteiro. Os anos passam o homem envelhece, e já quase sem fôlego e sem visão indaga ao porteiro o por-
quê de ninguém buscar a porta da lei, o porteiro lhe responde que aquela porta estava destinada apenas 
para ele, mas agora que ele estava morrendo iria fechá-la.

 Quando Modesto Carone explora o conto supracitado, relata que na narrativa há uma manifesta-
ção visível de um poder autocrático, que impossibilita ao homem do campo exercer o seu direito2. Como 
jurista Kafka assistia situações como essas frequentemente e via a impotência do homem comum. O ro-
mance O processo é apenas uma extensão do conto, Josef K. é mostrado como mais um débil diante do 
peso da justiça. Outro grande jugo para Kafka é a religião judaica, a tradição imposta no centro de sua 
família através da figura de seu pai.

A atitude de Kafka em relação à sua judeidade talvez seja o maior dos seus paradoxos. Há alguns tra-
ços de auto-ódio judeu em suas cartas a Milena, mas parecem bastante explicáveis, e são na pior das 
hipóteses irritantes e superficiais. De formas infinitamente complexas, quase tudo que Kafka escreveu 
gira em torno de sua relação com os judeus e as tradições judaicas (BLOOM, 1995, p. 585).

 O crítico que mais teve a sensibilidade de perceber essa religiosidade sintomática na obra kafkiana 
foi o filósofo também de língua alemã Walter Benjamin.

2. Filósofo e crítico

 A obra benjaminiana é marcada não apenas por teor filosófico, mas também por críticas ao mundo 
das artes, dentre elas, muitas críticas literárias. Na perspectiva de seu amigo Gershom Gerhard Scholem, 
mesmo sendo crítico das artes, era acima de tudo um filósofo. O próprio Walter Benjamin em outra de 
suas epístolas a Scholem, fez questão de destacar que era o primeiro crítico alemão. Ora, sua tese de dou-
torado sobre O conceito de crítica da arte do Romantismo (1919), sua abordagem acerca das Afinidades 
eletivas de Goethe (1922), e sua tese de livre docência sobre A origem do barroco alemão (1925), o situa 
indubitavelmente como um crítico literário.

 Os textos analíticos literário dele não deixam dúvidas, quanta a sua contribuição as academias 
e aos círculos intelectuais. Segundo Michael Lowy ele ocupa um lugar único no panorama intelectual e 
político do século XX. “Sua reflexão constitui um todo no qual arte, história, cultura, política, literatura 

1. CARONE, 2009, p, 53.

2. CARONE, 2009, p, 54.
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e teologia são inseparáveis3”. Obras de autores de vários países foram submetidas ao exame do filósofo 
alemão. Dentre os autores mais conhecidos estão: Prost, Hebel, Baudelaire, Goethe, Kraus, Kleiat, Doblin, 
Kafka entre outros.

 Na juventude Walter Benjamin estava ligado ao movimento romântico, era um Romantismo dife-
rente do de Goethe, este, do fim do século XIX na Alemanha, era por vezes rotulado como Neorroman-
tismo ou romantismo revolucionário, e buscava o ‘reencanto do mundo’4. O ideal de progresso fazia com 
que as pessoas fossem tratadas como ferramentas mecânicas, e isto trazia certo pessimismo para o jovem 
filósofo. Sua busca pelo messianismo romântico era ingênua e utópica.

Para apreendê-lo em toda a sua dimensão, e preciso lembrar que o Romantismo não é somente uma 
escola literária e artística do começo do século XIX: trata-se de uma verdadeira visão de mundo, de um 
estilo de pensamento, de uma estrutura de sensibilidade que se manifesta em todas as esferas da vida 
cultural, desde Rousseau e Novalis ate os surrealistas (além de outros posteriores). Poderíamos definir a 
Weltanschauung (visão de mundo) romântica como uma crítica cultural a civilização moderna (capitalista) 
em nome de valores pré-modernos (pré-capitalistas) – uma crítica ou um protesto relativos aos aspectos 
sentidos como insuportáveis e degradantes: a quantificação e a mecanização da vida, a retificação das 
relações sociais, a dissolução da comunidade e o desencantamento do mundo (LOWY, 2005, p. 18).

 Por certo que o sistema filosófico do Benjamin é fragmentário e ensaístico, e que as leituras de 
Lukács o direcionaram a críticas mais severas no que tange ao historicísmo e as lutas de classes.

O mundo das chancelarias e dos arquivos, das salas mofadas, escuras, decadentes, é o mundo de Ka-
fka. O zeloso Chuvalkin, para quem tudo parece tão fácil e que acaba voltando de mãos vazias é K., de 
Kafka. Potemkin, semi adormecido e abandonado num quarto distante cujo acesso é proibido, vege-
tando na penumbra, é um antepassado daqueles seres todo-poderosos, que Kafka instala em sótãos, 
na qualidade de juízes, ou em castelos, na qualidade de secretários, e que por mais elevada que seja 
sua posição, têm sempre as características de quem afundou, ou está afundando, mas que ao mesmo 
tempo podem surgir, em toda a plenitude do seu poder, nas pessoas mais subalternas e degradadas – 
os porteiros e os empregados decrépitos (BENJAMIN, 1985, p. 138).

 No seu ensaio crítico sobre o Franz Kafka podemos perceber estes elementos.

3. A análise do impuro

 Benjamin tece a análise a Kafka, no aniversário de dez anos da morte do autor. O filósofo foi um 
dos primeiros (talvez o primeiro) a considerar os textos do escritor enigmáticos. É evidente que o estilo 
de Kafka é anos luz a frente dos escritores do romantismo alemão, ao qual o filósofo estava acostumado. 
As leituras marxistas expandiram sua visão, tinha agora um olhar voltado para os incompreendidos, as 
minorias, os esquecidos. Criticava os historiadores que moldavam os fatos históricos a partir dos heróis, 
dos nobres e dos vencedores.

 A leitura minuciosa do Benjamin consegue perceber outro tema recorrente em Kafka, a figura pa-
terna como grande opressora. Aliás, toda família serve como grande alegoria para uma empresa, os filhos 
como funcionários e o pai como patrão. A novela A metamorfose evidencia isso. O filho Gregor Sansa 

3. LOWY, 2005, p. 14.

4. LOWY, 2005, p. 19.



62

A Palo Seco Ano 8, n. 8, 2016

torna-se um inseto monstruoso, o pai não se compadece. Contrário a isto, irrita-se por ter perdido sua 
fonte de renda. É evidenciado um distanciamento abismal entre pai (patrão) e filhos (funcionário), apenas 
a irmã caçula vai servi-lo, pois, a aproximação entre eles e o patriarca é ao que parece asquerosa.

A imundície é de tal modo um atributo dos funcionários que eles podem ser vistos como gigantescos 
parasitas. Isso não se refere, naturalmente, às relações econômicas, mas às forças da razão e da hu-
manidade, que permitem a esses indivíduos sobreviver. Do mesmo modo, nas estranhas famílias de 
Kafka, o pai sobrevive às custas do filho, sugando-o como um imenso parasita. Não consome apenas 
suas forças, consome também seu direito de existir. O pai é quem pune, mas também quem acusa 
(BENJAMIN, 1985, p.140).

 A investigação do Benjamin é direcionada para a esfera teológica, este é outro grande fardo para o 
escritor do Processo, a religião. Ora, a Torá foi o primeiro contato de Kafka com a lei, e ele era ainda adoles-
cente. A rigidez da religião judaica é um mal para ele, o próprio autor descreve isso em suas correspondên-
cias. Também os textos do filósofo alemão estão influenciados pelos termos teológicos. Enquanto Kafka 
constrói enigmas a partir das leis mosaicas, Benjamin relata a história a partir do messianismo. Todavia, 
em sua obra A língua em geral e sobre a língua dos homens (1916), utiliza o livro do Genesis para efetuar 
um exercício filosófico, linguístico e histórico no intuito de explicar os primórdios da linguagem.

 Não há aqui apontamentos acerca de um filósofo sectário a religião. Mesmo que existam discus-
sões quanto ao posicionamento judaico dele na sua juventude, a tradição prefere considerar um Walter 
Benjamin maduro, materialista e ancorado na razão, como todo bom marxista.

 Ainda sobre o seu ensaio sobre a década da morte do autor tcheco, Benjamin ressalta que em toda 
literatura kafkiana, Deus não aparece. No entanto, o divino acentua a falibilidade do homem, demonstra 
as imperfeições e ressalta as impurezas. “Seus romances se passam num lamaçal”5, o homem perdeu seu 
estado de graça, e está à mercê do próprio homem, a lembrança do pecado separa o homem de Deus.

 O filósofo se apropria da doutrina hamartiológica para fundamentar melhor os escritos do Kafka. 
O pecado deformou a criação, Kafka não vê solução, pois para ele não há indícios de Deus: “(...) criaturas 
inacabadas, ainda em estado de névoa. É dessa natureza que são feitos os ajudantes de Kafka”6. O homem 
do campo na parábola Diante da lei é amorfo, não há nada acerca de seus traços. Já o guarda é excessi-
vamente delineado por seus traços físicos. O que se sabe do protagonista da Metamorfose, além do fato 
dele ser um inseto? Mas qual inseto? Em O castelo (1926) o ar da aldeia em frente à cidadela é fétido: “O 
ar dessa aldeia é impuro, com a mescla putrefata das coisas que não chegaram a existir e das coisas que 
amadureceram demais”7.

 A canção popular do homenzinho torto também serve de modelo para exemplificar o caráter de 
muitos dos personagens kafkianos. Os judeus a conheciam muito bem, e servia para doutrinar as crianças. 
O estado de deformidade do homem só cessaria através da vinda do Messias, isso segundo os rabinos. 
“O homenzinho e o habitante da vida deformada; desaparecerá quando chegar o Messias, de quem um 
grande rabino disse que ele não quer mudar o mundo pela força, mas apenas retificá-lo um pouco”8. Kafka 
não espera o Cristo, em suas obras não há espaço para esperança.

5. BENJAMIN, 1985, p. 155.

6. BENJAMIN, 1985, p. 142.

7. BENJAMIN, 1985, p. 152.

8. BENJAMIN, 1985, p. 159.
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 Há outro filósofo que através de sua obra pôde entender bem as angustias do Kafka, o Soren Kierke-
gaard. Benjamin acentua que o escritor tcheco descende do filósofo dinamarquês, e que ambos obtêm a 
dureza pelo implacável, do mesmo tema religioso de base: “o homem nunca tem razão diante de Deus”9.

4. Considerações finais

 Além de embates com os religiosos da sua época (cristianismo luterano), Kierkegaard também teve 
sérios problemas no relacionamento com seu pai, que o impulsionaram a uma vida reclusa, tendo apenas 
como amigo os seus livros. Em sua obra Temor e tremor (1843), mostra-nos um pai (Abraão) diante de um 
dilema, sacrificar o próprio filho. O patriarca Abraão torna-se um modelo de fé para o filósofo dinamar-
quês, por sua entrega na crença do absurdo.

 Abraão é nomeado como pai da fé por três das maiores religiões do monoteísmo: judaísmo, isla-
mismo e cristianismo. Através do exemplo de obediência dele, mostra que o seu amor a Deus está acima 
de tudo, até mesmo de sua família.

 O paradigma de Abraão não agrada a Kafka, talvez por ser assim como Moisés, um personagem 
superestimado no judaísmo, ou talvez por sua postura de entregar seu filho Izac, como se fosse um animal. 
Benjamin comenta sobre os animais em Kafka, mais uma vez demonstrando a deformidade do indivíduo 
através de seus personagens. “Podemos ler durante muito tempo as histórias de animais de Kafka sem 
percebermos que elas não tratam de seres humanos”.

 Com seu artigo a Kafka, Walter Benjamin engendra um ótimo tributo, alcançando o cerne dos te-
mores e tremores kafkianos. Em um cenário totalmente avesso a época em que foi feita, essa análise ainda 
é discutida, e faz parte hoje da fortuna crítica do autor da Metamorfose.

9. BENJAMIN, 1985, p. 153.
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RESUMO

Alexei Bueno (1963 –) é um poeta brasileiro contemporâneo no seu sentido mais autêntico, deslocando a noção 
de anacronismo em sua prática poética de relação com a tradição, compreendendo-o como uma temporalidade 
fundamental para toda contemporaneidade. Busco, nessa pesquisa, verificar, principalmente, como a imagem 
da femme fatale é ativada e reage em sua poesia.

PALAVRAS-CHAVE: Alexei Bueno. Poesia brasileira contemporânea. Femme fatale.

ABSTRACT

Alexei Bueno (1963 –) is a contemporary Brazilian poet in the truest sense, as is evident in his displacement of 
the notion of anachronism in its relationship with tradition, whereby he understands it to be a temporality fun-
damental for all modernity. This article primarily seeks to examine how the image of the femme fatale is initiated 
and utilized.

KEYWORDS: Alexei Bueno. Brazilian contemporary poetry. femme fatale.
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 Geralmente a noção de anacronismo é pejorativa, e um poeta como Alexei Bueno é muito sus-
cetível a ser interpretado como um anacrônico nesse sentido. Mas é possível, primeiramente, deslocar 
a noção negativa de anacronismo, seja na História seja na poesia, interpretando Alexei Bueno como um 
contemporâneo em seu sentido mais autêntico, revelando como nele contingência e transcendência se 
interpenetram em nome de uma profunda exploração da condição humana1. Agamben é um autor muito 
pertinente para se compreender o anacronismo como uma temporalidade fundamental para toda con-
temporaneidade, permitindo que se possa inserir satisfatoriamente Alexei Bueno no centro de uma con-
temporaneidade poética, no caso, a brasileira. Para o filósofo o presente (misto de proximidade e distân-
cia) tem seu fundamento na origem (arké) que nele profundamente pulsa. Assim posto,

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, 
ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a 
este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamen-
te com a época, que em todos os aspectos a este aderem perfeitamente, não são contemporâne-
os porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela 
(AGAMBEN, 2009, p. 59).

 Didi-Huberman, por meio de uma interpretação benjaminiana, pensa essa origem como 
‘turbilhão’ (um turbilhão no rio do devir, diria Benjamin). Em sua obra Diante do Tempo. História da Arte 
e Anacronismo das Imagens, Didi-Huberman afirma que

Contra a noção “lógica” da origem defendida por Hermann Cohen, Benjamin tentava confrontar a 
disciplina histórica à questão da origem, não através da imagística espontânea da fonte (aquilo que 
permaneceria aquém de todas as coisas, aquilo que presidiria no passado a qualquer gênese), mas sim 
através da imagem, dinâmica e constantemente presente em cada objeto histórico, do turbilhão (que 
pode surgir a qualquer momento, imprevisivelmente, na correnteza do rio) [...] (2015, p. 95).

 Dito isso, a origem é uma restituição que, por isso mesmo, está inacabada, sempre aberta, aberta à 
própria novidade, ou à diferença no presente, no seio da contemporaneidade. Pode-se pensar, no caso da 
relação com a tradição literária (e aqui se encontra Alexei Bueno), a emergência de turbilhões e vertigens 
dos estilos, fraturas temporais das doutrinas estéticas e fissuras, rasgos, rasgões no tecido das representa-
ções. Nesse ponto, o sentido do anacronismo toma toda sua força produtiva, de promover deslocamentos 
temporais que englobam a dialética da sobrevivência e da ‘ruptura’ (novidade). Os objetos ‘originários’ 
se tornam objetos ‘novos’ através dessa visão deslocante da origem. No caso de Alexei Bueno, por causa 
de seus acessos de teor metafísico, pode-se pensar em certos momentos e em certas ‘representações’ 
literárias da tradição no sentido arquetípico das sobrevivências. Mas há de se ter consciência de que essa 
interpretação arquetipal das sobrevivências de que fala Didi-Huberman é, digamos, junguiana, ou talvez 
neokantiana se pensarmos em Ernst Cassirer. A sobrevivência de Didi-Huberman é, na realidade, como 
dito, um turbilhão, um deslocamento, uma fissura, um rasgão na História, que não é nem linear ou posi-
tivista e que não é apegada a algum sentido da eternidade. Alexei Bueno, um metafísico que não nega a 
historicidade, pelo contrário, joga com os arquétipos, criando uma relação frágil com a eternidade, que 
pode desabar para reaparecer em algum outro momento, como epifania ou vertigem.

1. “Em sentido mais geral, pode-se entender por H. qualquer tendência filosófica que leve em consideração as possibilidades e, 
portanto, as limitações do homem, e que, com base nisso, redimensione os problemas filosóficos” (ABBAGNANO, 1998, p. 519). 
O H. no excerto é a abreviatura de Humanismo em seu sentido mais geral. Ao me referir à ‘condição humana’, fica esclarecido 
que estou pensando na consideração das possibilidades e limitações do homem na poesia de Alexei Bueno, do homem pensado 
tanto materialmente quanto espiritualmente. A tendência filosófica (ou o ‘recorte’) que é pertinente constatar dentro de tais 
possibilidades e limitações é o Orfismo, mais precisamente o pensamento órfico-póetico, isto é, o Orfismo vinculado à poesia. 
Na contemporaneidade, quando dizemos ‘humano’ (e sua crise), podemos pensar, por exemplo, em Deleuze e nos devires, em 
Bruno Latour e nas morfoses, na virada ontológica do perspectivismo ameríndio do Eduardo Viveiros de Castro ou então até 
mesmo nas consequências da razão ciberespacial. Porém, reiterando, o eu poético de Alexei Bueno é um intermediário (re)
criador das sobrevivências órficas na contemporaneidade.



67

A Palo Seco Ano 8, n. 8, 2016

 É preciso recortar um corpus que arrole algumas das principais vias de acesso à condição humana 
na poesia de Alexei Bueno. Para tal, elenco alguns temas a partir da leitura de textos de Antônio Donizeti 
Pires, estudioso da relação entre Orfismo e poesia, com o intuito de adentrar a experiência da condição 
humana que a poética de Alexei Bueno busca abarcar e compartilhar. Tais textos são principalmente sobre 
o pensamento órfico-poético – textos como Perfis de Orfeu na Poesia Brasileira Recente – e os temas, de 
modo geral, são aqueles que deflagram uma visão analógica do mundo sugerida por misteriosas relações 
da poesia e da música, que mesclam elementos pagãos, cristãos, idealistas diversos e a filosofia, no âmbi-
to de uma eclética atmosfera esotérica, que transmitem um sentimento de inadequação do poeta, poeta 
que tem o conhecimento técnico da palavra mágica e que incorpora, ‘atualiza’ ou desloca o mito, inclusive 
o degradando, e com isso abrindo o horizonte problemático do papel do poeta e da poesia na sociedade 
contemporânea e buscando significados para o ser humano. O que chamo de condição humana, através 
das vias de acesso deflagradas, pode ser verificada enquanto tema e enquanto forma na poesia de Alexei 
Bueno. São essas as sobrevivências, os fantasmas (vertigem) e os arquétipos (eternidade) em sua poesia. 
No âmbito da prática poética, Benedito Nunes e Octavio Paz definem esse jogo dialético da ‘sobrevivência’ 
e da novidade. O primeiro elabora uma ideia de ecletismo estético que ele denomina enfolhamento (ou 
esfolhamento) das tradições:

[...] a conversão de cânones, esvaziados de sua função normativa, em fontes livremente disponíveis 
com as quais incessantemente dialogam os poetas. Depara-se-nos a convergência, o entrecruzamento 
dos múltiplos caminhos por eles percorridos, que são outros textos, de tempos e espaços diferentes, 
na cena literária móvel do presente dentro da Biblioteca de Babel da nossa cultura, tão alexandrina, 
conforme a analogia histórica de Nietzsche (NUNES, 2009, p. 168).

 Porém, o enfolhamento das tradições, que em um primeiro momento pode parecer acrítico, 
não o é na medida em que o autor identifica a origem (um tanto turbilhonada) de determinadas 
tradições e esboça certas constantes a partir delas: a metalinguagem; a fragmentação; o estilo neor-
retórico; a configuração epigramática e a mitogonia, havendo sempre uma base lúdica, não necessa-
riamente humorística, apesar do humor ser constante. É a hermenêutica que aponta o caráter crítico 
do enfolhamento das tradições:

No entanto, a retomada, graças à qual hoje reafloram, verdadeira recapitulação retrospectiva do 
modernismo e de sua tradição, passa pelo duplo crivo axiológico, valorativo, sugerida pelas nossas 
principais postulações anteriores: o hermenêutico de nosso alexandrinismo babélico, enquadrando o 
poeta dos nossos dias na confluência de todas as heranças culturais disponíveis, como um crítico, um 
intérprete – também arqueólogo de formas e matrizes –, e o histórico-crítico, enquanto experiência 
deceptiva do progresso, do poder regenerador da cultura intelectual, prolongada numa atitude cética, 
por vezes pirrônica, relativamente à verdade da poesia, ao alcance iluminador de sua palavra para o 
indivíduo e a sociedade (NUNES, 2009, p. 168).

 Assim posto, a hipótese da diversidade de Benedito Nunes, denominada enfolhamento das tradi-
ções, também configura constantes e tendências criticamente.

 Octavio Paz, por seu turno, ao pensar a poesia contemporânea, diz que a tradição da ruptura, e, 
portanto, a ideologia do progresso, estão bem mais desacreditadas. Ele denomina a poesia contempo-
rânea de poesia de convergência, onde o agora é o que interessa, é o que é pertinente e faz produzir: 
“A presença é o agora encarnado” (PAZ, 2001, p. 56). Paz afirma que o presente é a fusão da vida e da 
morte e que a “poesia sempre foi a visão de uma presença na qual se reconciliam as duas metades da 
esfera” (PAZ, 2001, p. 56), mas tal revelação se intensificaria na contemporaneidade com a poesia de 
convergência, ou seja, ele acaba tomando uma postura de delimitar historicamente, de um modo ou de 
outro, tal espécie de poesia.



68

A Palo Seco Ano 8, n. 8, 2016

 Uma das estratégias da ironia macular o tecido das analogias (pensando nos termos de Paz) na 
obra de Alexei Bueno é introduzir o bizarro, o grotesco no interior da beleza para corroê-la. A analogia, 
por sua vez, usando seu recurso fundamental de união, reage procurando reinventar a beleza. Essa ten-
são (a analogia e a ironia sempre vivem em tensão) atinge seu ápice na manifestação da beleza terrível, 
que acaba por escavar mais profundamente o conteúdo humano tão perscrutado pelo eu poético de 
Alexei Bueno. A beleza terrível tem uma tradição teórica e prática, na qual se tentou, de diversos modos, 
explicá-la e realizá-la.

 No caso de Alexei Bueno, é possível verificar, através da reação da analogia pelo viés de uma 
beleza terrível, a experiência de uma espécie de sublime na contemporaneidade, aumentando o leque 
de matizes na perscrutação da condição humana. Não tenho intenção de apresentar sistematicamen-
te o conceito de sublime/beleza nas suas diversas manifestações teórico-filosóficas (Longino/Dionísio, 
Kant, Lyotard, etc.), mas pretendo verificar o sublime/a beleza transformado(a) no âmbito do sublime 
terrível/beleza terrível em um poema de Alexei Bueno onde a tradição adentra o presente como uma 
manifestação contemporânea.

 Na obra As desaparições, de Alexei Bueno, o presente é descoberto através da ‘reatualização’ da 
tradição da relação dúbia com o universo urbano-industrial ou da tradição da femme fatale, por exemplo. 
Em Silvia Saint, Silvie Tomčalová, a modelo tcheca que se tornou a maior lenda da pornografia, é através 
da ‘reatualização’ da tradição da femme fatale, uma resposta ao poema Karma [Marcha Triunfal], também 
do próprio Alexei Bueno:

KARMA
[MARCHA TRIUNFAL]

Bundas, bundas, bundas, bundas.
Nasceste aqui. Está feita
Tua carreira imperfeita
Nestas paisagens rotundas.

Teu grito, há um só que escute-o?
Entre loucos, entre nus,
Surgiste num mar de cus,
Num povo papalvo e glúteo.

Pensas na arte, no etéreo?
Estás perdido, palerma,
Nasceste entre a merda e o esperma,
Só escapas no cemitério.

Viva as bundas! Viva os rabos!
Este é o teu povo e destino.
Cagaram-te aqui, cretino,
Por obra de mil diabos.

Peidaram-te entre esta escória,
Este lodo, esta gentalha,
Seja esta a tua mortalha,
Teu podre manto de glória!

  5-2-2009
(BUENO, 2009, p. 28).
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–, em que é exposto o mundo contemporâneo como reificado pelo imaginário pornoide e obsceno, rea-
propriando um tom próximo do de Paladas de Alexandria (quando o homem busca a verdade tem de se 
lembrar que veio de uma gota suja de um ato de luxúria). Nas Desaparições, verificamos no conjunto de 
poemas uma sensação de decadência perpassando o mundo e a existência contemporâneos, porém o 
poema ‘Silvia Saint’ dá a sensação mais eufórica de concessão a essa realidade. Mais do que pode parecer, 
isto é, uma concessão a tal mundo, esse Hino a Afrodite contemporâneo suscita antes uma tentativa de 
dar dignidade poética a ele, transfigurá-lo simbolicamente. Se for uma concessão, é uma concessão pela 
poesia, pela universalização da poesia, que não vira as costas para a poesia da antiguidade. Mas a univer-
salização deixa transparecer a cicatriz da época, pois se trata da poesia de perfil héautontimoroumenos, 
que se assume masoquistamente, pois aqui um mundo em ‘crise’ ou reificado só pode ser dotado de 
poesia pelas vias de exibição sôfrega, autoflagelada. Quando me refiro à ‘crise’, estou pensando em Mar-
cos Siscar, que atesta a crise como elemento fundante da experiência moderna, que perpassa também a 
contemporânea. Elemento fundante que é nomeado dramaticamente como o próprio sentido do contem-
porâneo, deixando ler no corpo do discurso poético as marcas da violência da época.

SILVIA SAINT

Teu santo nome veste
A quintessência bruta
Da arquetípica puta,
Vênus baixa e celeste.
Áurea cachorra, vaca,
Por que é que os lábios tremem
Vendo em teu rosto o sêmen
Como uma vítrea laca?

Sêmen geral, das turbas
Em teu suor diluído,
No sorriso vendido
Com que os mortos perturbas.

Exatidão vivente,
A luz pisa em teus passos,
Nos teus cílios devassos,
No olhar que arde e consente.

Cadela de ouro, glória
Pueril, sórdida e santa,
Asco que envulta e encanta,
Deusa auto-entregue à escória.

Deusa, deusa mil vezes,
Deusa de uma e mil faces,
Das rameiras rapaces,
Das cortesãs soezes.

Da Assíria e de Corinto,
De Suburra e Pompéia,
Em ti toda a alcatéia
Uiva o olvidar do instinto.
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Deusa mordível, puta
Vinda a sorrir do Letes,
Talvez um dia aquietes
Tua carne alva e corrupta?

Jamais, deusa, não traias
Teus pobres fiéis que babam,
Que em êxtases se acabam
Por ti, pelas tuas aias.

Louro véu do universo,
Sacra estátua e cadela,
Pisa esta alma que vela
Teu sonho áureo e perverso.

  31-10-2008
(BUENO, 2009, p. 32-3).

 

 Silvia Saint se tornou a maior lenda da pornografia, talvez porque em sua época de atuação não 
houvesse a profusão de atrizes e filmes que há agora (o ápice na carreira de Silvia Saint foi em 1996, tor-
nando-se Penthouse Girl, e o fim de sua carreira em 2006), isto é, a justificativa de não mais surgir uma 
grande atriz pornográfica é o mesmo que alguns críticos usam para justificar a falta de grandes autores: 
profusão excessiva e consequente dificuldade de seleção.

 É patente hoje a abrangência do imaginário pornográfico, que já se disseminou em grande parte 
dos nichos midiáticos e publicitários, de uma forma ou de outra, seja mais sutil, escamoteada, light ou 
mais hardcore. Esta utilização está dentro do contexto que diz respeito ao corpo e à sexualidade no mundo 
contemporâneo. A mídia tecnológica e o mercado, ambos ‘instruídos’ pela sua inerente lógica capitalista 
de consumo, nunca expôs de forma tão veemente o corpo e suas possibilidades dinâmicas, de higiene e 
de rejuvenescimento (a apologia dos esportes, venda de produtos ‘mágicos’, facilidades para ‘dinamizar’ 
e rejuvenescer a terceira idade, que muito estrategicamente passou a ser chamada de melhor idade). Em 
relação especificamente à sexualidade do corpo, a impressão que temos é que vivemos ou podemos viver 
em uma espécie de sociedade onde tudo ou muito é permitido, onde o prazer é pleno e os tabus não mais 
existem. Colaboram em maior ou menor grau para isto os sex shops, a indústria pornográfica, os ensaios 
sensuais, gossips e entrevistas ‘quentes’ de celebrities (todas antecipadamente estimuladas e fabricadas, 
pois as celebrities também são produtos de mídia). O que ocorre, a meu ver, é que ao invés de vivermos 
em uma espécie de sociedade dessas ou estarmos vivendo uma espécie de nova revolução sexual, vive-
mos em um momento bem reacionário, bem reificado em relação ao corpo (sexualizado), que passou a ser 
objeto de consumo exposto em vitrine (de todos os tipos) em seu sentido mesmo mais literal.

 A luz da fissura genealógica que pisa nos passos de Silvia Saint torna sua quintessência a da arque-
típica puta, isto é, possui um caráter universal, associando-se à imagem da prostituta. Como um metafísico 
que não nega a historicidade, o eu poético de Alexei Bueno transforma o arquétipo em um jogo no interior 
de uma fissura genealógica: Silvia Saint sofre um processo de universalização semelhante ao sofrido por 
Salomé perante a sensibilidade místico-erótica de des Esseintes no romance Às avessas, de Huysmans. É 
metamórfica, mas de uma metamorfose que conflui sincronicamente como sumário de todas as mudan-
ças da abertura diacrônica: deusa de uma e mil faces. Deusa das prostitutas, isto é, Afrodite, mas também 
Vênus baixa e celeste (tradição greco-romana) – concentração do simbolismo neoplatônico das Vênus Gê-
meas: Vênus Celeste e Vênus Vulgar. Silvia Saint é ambas, pois também é Saint, santa, além de puta, cade-
la, vaca: sórdida e santa. E, assim posto, sua fascinação é perceptível ao revelar sensações e sentimentos 
turbados ou prejudiciais, onde o fascinado é resignado, dedicado e modesto:
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Jamais, deusa, não traias
Teus pobres fiéis que babam,
Que em êxtases se acabam
Por ti, pelas tuas aias.

Louro véu do universo,
Sacra estátua e cadela,
Pisa esta alma que vela
Teu sonho áureo e perverso.

 Mas tal processo de universalização anda junto com seus abismos, suas quedas e reaparecimen-
tos, pois a ninfa fatale ‘incorpora’ em Silvia Saint como um fantasma, confundindo as temporalidades no 
interior da confluência sincrônica.

 Em seu sentido mais comum de genealogia e “tradição (literária)” a transfiguração da imagem femi-
nina em uma figura dominadora adquire sistematização a partir da segunda metade do século XIX, figura 
que é um desenvolvimento da faceta diabólica da mulher romântica da primeira metade do mesmo século. 
Na primeira metade do século XIX, a figura dominadora predominante é a do homme fatal, associada ao 
herói byroniano, a Don Juan. Praz, em seu deliciosamente terrível A carne, a morte e o Diabo na literatura 
romântica, traça uma linha tradicional entre figuras de femmes fatales desde o início do Romantismo:

De forma esquemática, poder-se-ia dizer que à testa desta linha está a Matilda de Lewis, que se de-
senvolve de um lado como Velléda (Chateaubriand) e Sallambô (Flaubert), de outro como Carmen 
(Mérimée), Cécily (Sue) e Conchita (Pierre Louys)... Esquematização arbitrária, é verdade, mas que 
permite certos relevos de conjunto que não são sem significado para a história do gosto e do costume 
(PRAZ, 1996, p. 181).

 Mas é no fin-de-siècle que a figura dominadora da femme fatale se tornará mais sistemática. A 
imagem dominadora da mulher é envolta por uma aura enigmática de intangibilidade e tédio; adquire 
uma beleza fascinante, magnética como guizos; é prepotente, sensual e perversa, podendo levar o fas-
cinado à confusão mental e sentimental, ao depauperamento físico e moral. O fascinado mantém uma 
atitude passiva, sendo obscurecido pela inferioridade perante a melhor condição e maior exuberância 
física da mulher, além de sua, ao menos latente, maior desenvoltura sexual: “o canibalismo sexual é aqui 
monopólio da mulher” (PRAZ, 1996, p. 192). A “síndrome do amor e medo” é levada ao termo de uma 
idolatria masoquista por uma mulher com síndrome de esfinge. O fin-de-siècle é devorado pelo mistério: 
mistério da vida, da morte, da existência, da mulher. No fin-de-siècle e no início do século XX, a imagem 
dominadora da femme fatale dominará a cultura ocidental. Desfilará entre moribundos o cortejo de Hele-
na de Tróia, de Vênus, de Diana, de Herodíades e de sua filha, Salomé. O horror fascina, a beleza é funesta. 
A mulher, assim como ocorre com o universo urbano, começa a ser observada por outro viés da beleza. 
Contraditória, complexa, essa beleza simpatiza com o sofrimento, com a opressão, com efeitos física e 
moralmente anormais. São sempre espinhosas as sendas da modernidade. Tudo parece adquirir sentido 
quando integrado ao seu oposto. A fascinação provocada pelo labirinto das cidades e pela imagem femi-
nina é perceptível somente ao revelar a repulsa ou o medo e as sensações e sentimentos turbados ou 
prejudiciais. A beleza moderna, na expressão de Praz, como dito, meduseia, “banhada de sofrimento, de 
corrupção e de morte” (PRAZ, 1996, p. 63). Na modernidade nada existe sem o seu contrário.

 Dentre as figuras históricas e mitológicas, Salomé sobressai como inspiração fatal. Salomé, que 
morou no coração de Moreau.
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 Às avessas enumera, através da coleção particular de des Esseintes, obras artísticas fundamentais 
para o Decadentismo-Simbolismo, ou com as quais os decadentistas e simbolistas simpatizavam. Entre elas 
estão as duas obras-primas de Moreau que tematizam Salomé: A dança de Salomé e A aparição (ambas de 
1876). As descrições e impressões de des Esseintes prefiguram a transfiguração máxima da dançarina.

 A presença do arquétipo feminino da femme fatale é, pois, muito insistente na vertente decaden-
te-simbolista da modernidade fin-de-siècle, sendo uma herança da faceta diabólica da mulher romântica, 
associada ora a um anjo ora a um demônio.

 Simone de Beauvoir, em sua obra O segundo sexo, dizia que a mulher suscita uma inquieta hosti-
lidade no homem e o homem tenta justificar tal fato através da biologia, sendo que o epíteto ‘fêmea’ soa 
um insulto (enquanto o epíteto ‘macho’ soa com orgulho):

A palavra fêmea sugere-lhe uma chusma de imagens: um enorme óvulo redondo abocanha e castra o 
ágil espermatozóide; monstruosa e empanturrada, a rainha das térmitas reina sobre os machos escra-
vizados; a fêmea do louva-a-deus e a aranha, fartas de amor, matam o parceiro e o devoram; a cadela 
no cio erra pelas vielas, deixando atrás uma esteira de odores perversos; a macaca exibe-se impu-
dentemente e se recusa com faceirice hipócrita; as mais soberbas feras, a leoa, a pantera, deitam-se 
servilmente para a imperial posse do macho. Inerte, impaciente, matreira, insensível, lúbrica, feroz, 
humilhada, o homem projeta na mulher todas as fêmeas ao mesmo tempo (BEAUVOIR, 1970, p. 25).

 Todavia, na literatura (e na arte), enquanto imagem, a femme fatale é uma figura ambígua. A re-
ação dos poetas é também dúbia, entrelaçando matizes conservadores e ‘avançados’. Uma determinada 
imagem de mulher ou ninfa fatale de espírito emancipador e consciente do prazer é associada ao vício, 
pois se desvencilha dos padrões burgueses da mulher-mãe, esposa destinada à vida doméstica e à família 
(instituição que resguarda a propriedade), dependente, abnegada, sempre amorosa e bondosa. A pros-
tituta, figura assaz representativa da femme fatale, é diametralmente oposta à figura da mulher-mãe, 
simbolizando a esterilidade e o aborto. Essa associação adquire tons medievalistas quando evoca o Éden 
serpentiforme, a Eva-Lilith e a visão de uma Natureza cruel e corrupta, guiada por um Satã vencedor dos 
cósmicos embates entre o Bem e o Mal. Em contrapartida, a energia, a firmeza, a coragem e a ousadia, 
elementos ‘típicos’ do ativo universo masculino, são transpostos para o feminino, assim como a resigna-
ção, a fraqueza, a dedicação, a vacilação e a modéstia, elementos ‘típicos’ do passivo universo feminino, 
são transpostos para o masculino, acentuando no homem a sensibilidade decadentista, vitimada por 
um depauperamento físico e moral, tornando-o, às vezes, delicado até à ‘fragilidade’ feminina. A femme 
fatale é muitas vezes uma imagem elaborada como a de uma mulher hierática, enregelada na postura e 
no semblante, mas, intimamente, mais propensa ao vício, à libertinagem a até à volúpia do crime (os de-
cadentistas-simbolistas abrem novamente o horizonte de requintadas formas de sexualidade distorcida, 
atualizando uma das heranças sadianas para a modernidade). Essa dialética do ‘quente’ e do ‘frio’ ator-
menta o eu poético masculino. Como derreter esse gelo? E se ele derreter, como sobreviver ao incêndio?

 Beauvoir fala em biologia, e a animalização em Silvia Saint é evidente, assim como, dentro da tra-
dição poética brasileira, em A Matilha, de Teófilo Dias, que não possui um eu poético contemplativo, mas 
que faz lembrar Silvia Saint pela violência erótica animalizada condizente com a imagem de um gangbang2.

 Em Silvia Saint há várias matilhas (temporalidades e espacialidades) que se confundem (sofrem 
turbilhão): a das coletividades do passado, desejosas, e as atualizadas dos partners que com ela atuam 
no gangbang e dos espectadores solitários que assistem aos filmes pornográficos. O hedonismo contem-

2. No universo fetichista e dos filmes pornográficos, gangbang significa o ato sexual onde uma mulher mantém relação com 
diversos homens, enquanto o ato sexual oposto (no qual um homem mantém relação com diversas mulheres) é definido como 
reverse gangbang.
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plativo do eu poético decadentista se transforma, aqui, em voyeurismo atrás da televisão ou do PC, onde 
o sexo não é exatamente uma terrível distorção do sexo real, mas manifesta sua estrutura fantasmática 
subjacente, se pensarmos como Lacan, para quem a tese da não existência da relação sexual

[...] significa, precisamente, que a estrutura do ato sexual “real” (do ato praticado com um parceiro de 
carne e osso) já é intrinsecamente fantasmática; o corpo “real” do outro serve apenas de apoio para 
nossas projeções fantasmáticas (ŽIŽEK, 2013, p. 8).

 Retomando a mescla dos discursos da santidade e da tradição literária ao considerarmos o foco de 
Bataille, o discurso da santidade é exprimível em discurso enquanto que do erotismo não, por causa do 
entrincheiramento na solidão resultante da interdição. Assim posto, o erotismo separa os homens entre si, 
enquanto a santidade une, mas tanto um quanto outra se avizinham enquanto experiências extremas. Um 
discurso erótico é sempre paradoxal, que pode cair no silêncio, tendo o próprio silêncio em seu ventre. A 
meu ver, o discurso poético é o mais propício ao erotismo pois, na esteira de um pensamento como o de 
Paz, ele é capaz de aliar solidão e comunhão, silêncio e comunicação. O eu poético de Silvia Saint utiliza os 
recursos discursivos da santidade para poder exprimir em discurso o erótico, e a utilização de tais recursos 
acaba sendo irônica, de um sublime irônico.

 A tradição da femme fatale pode abraçar também (e principalmente aqui) a concepção de beleza 
na ótica de Bataille, como contradição fundamental do homem: o afastamento, na compleição física, da 
sugestão de traços animalescos e a simultânea revelação de um aspecto animal intensamente sugestivo, 
sem o qual não haveria a ativação do desejo. Essa beleza busca a aniquilação (recordemos a fragilização 
masculina na tradição da femme fatale), e – na típica terminologia de Bataille – a continuidade ao invés da 
descontinuidade, sabendo-se que, na realidade, sempre ocorre uma oscilação entre os dois polos. Nas pa-
lavras do próprio Bataille, se “a beleza, cuja perfeição rejeita a animalidade, é apaixonadamente desejada, 
é que nela a possessão introduz a sujeira animal. Ela é desejada para ser sujada. Não por ela mesma, mas 
pela alegria experimentada na certeza de profaná-la (2004, p. 226).

 Assim posto, o poema Silvia Saint recupera e atualiza uma tradição de representação feminina que 
joga ambiguamente com as criações do imaginário masculino da sociedade patriarcal e com a condição fe-
minina nessa sociedade através da dramatização da crise. Porém como um poema pode lidar com o tema 
obsceno para além de sua orientação midiática reificada, escapando da noção bosiana da poesia que não 
seja resistência? É preciso, aqui, compreender um autor como Agamben.

 Partindo da concepção benjaminiana do capitalismo como religião, Agamben afirma, em Elogio da 
profanação (um conceito de profanação diverso do de Bataille), que o Capitalismo

[...] generaliza e absolutiza, em todo âmbito, a estrutura da separação que define a religião. Onde o 
sacrifício marcava a passagem do profano ao sagrado e do sagrado ao profano, está agora um único, 
multiforme e incessante processo de separação, que investe toda coisa, todo lugar, toda atividade hu-
mana para dividi-la por si mesma e é totalmente indiferente à cisão sagrado/profano, divino/humano. 
Na sua forma extrema, a religião capitalista realiza a pura forma da separação, sem mais nada a sepa-
rar. Uma profanação absoluta e sem resíduos coincide agora com uma consagração igualmente vazia 
e integral. E como, na mercadoria, a separação faz parte da própria forma do objeto, que se distingue 
em valor de uso e valor de troca e se transforma em fetiche inapreensível, assim agora tudo o que é 
feito, produzido e vivido – também o corpo humano, também a sexualidade, também a linguagem – 
acaba sendo dividido por si mesmo e deslocado para uma esfera separada que já não define nenhuma 
divisão substancial e na qual todo uso se torna duravelmente impossível. Esta esfera é o consumo. Se, 
conforme foi sugerido, denominamos a fase extrema do capitalismo que estamos vivendo como espe-
táculo, na qual todas as coisas são exibidas na sua separação de si mesmas, então espetáculo e consu-
mo são as duas faces de uma única impossibilidade de usar. O que não pode ser usado acaba, como tal, 
entregue ao consumo ou à exibição espetacular. Mas isso significa que se tornou impossível profanar 
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(ou, pelo menos, exige procedimentos especiais). Se profanar significa restituir ao uso comum o que 
havia sido separado na esfera do sagrado, a religião capitalista, na sua fase extrema, está voltada para 
a criação de algo absolutamente Improfanável (AGAMBEN, 2010, p. 71).

 No interior dessa lógica, a função dos dispositivos midiáticos é neutralizar os meios puros ligados 
a um possível poder profanatório da linguagem que eventualmente abriria a possibilidade de novos usos 
e novas experiências da palavra. A pornografia, os filmes pornográficos são uma produção improfanável 
quando um possível novo uso coletivo (profanador, portanto) da sexualidade é desviado para o consumo so-
litário e obsedante da imagem pornográfica, isto é, o comportamento individual é capturado no dispositivo.

 O que eu indago é se a poesia poderia, por si, ser um instrumento de profanação do Improfanável. 
Nesse ponto, Agamben, em Arte, Inoperatividade, Política diz que o poema pode ser uma operação lin-
guística que consiste em desativar as funções comunicativas e informativas em seu sentido cotidiano para 
a abrir a um possível novo uso. Paradoxalmente, seria uma operação inoperativa que ocorre na língua e 
atua no seu poder de dizer, tornando-a puramente dizível em sua inoperância, ou pura contemplação de si 
mesma, reapropriando sua gestualidade absoluta e integral. Tal a resistência (sempre contemporânea) do 
poema e da poesia, sendo no momento histórico atual resistente em relação à espetacularização. Como 
esclarece Michel Deguy, a poesia é culto de imagens, é iconófila, mas sem credulidade nem superstição, é 
um crer, mas sem crenças. Credere di credere, diria Vattimo.

 Como afirmei, o poema Silvia Saint é uma resposta, de um modo ou de outro, ressublimadora à 
decadência chã do poema Karma [Marcha Trinfual]. Uma decadência que é refletida na sensibilidade pelo 
eu poético de Alexei Bueno como um sentimento de inadequação. É maldito. Logo o primeiro verso de 
Karma [Marcha Trinfual] é composto de quatro repetições de um único substantivo: ‘bundas’; atestando 
o caráter homogeneizador e monótono do mundo reificado. A repetição desse mesmo substantivo em um 
único verso, em fluxo constante, sem conetivos, apenas separados por vírgulas, faz com que a sílaba tônica 
de cada um deles, repetida, sugira um som de bumbo em uma percussão de marcha, havendo até mesmo 
uma homologia gráfico-sonora onomatopaica (bum, bum, bum, bum) como as batidas mais graves e cons-
tantes que ajudam na formação do ritmo. Por sua vez, se formos seguir uma lógica intuitiva, de sugestão, 
podemos dizer que a sílaba átona de cada um dos substantivos, repetida, sugere, através da vogal aberta 
‘a’ aliada à consoante fricativa ‘s’, um som metálico, de pratos, também havendo uma homologia sonora 
onomatopaica. O primeiro verso já introduz, então, através da sonoridade aliada ao imaginário obsceno, 
o caráter homogêneo e monótono do mundo reificado.

 Na segunda quadra, a tonicidade da vogal ‘u’ em todas as rimas externas constitui a função de 
obsedar a memória leitora com o substantivo ‘cus’ do terceiro verso, sendo que o substantivo ‘cu’ já está 
inserido no verbo ‘escute-o’ do primeiro verso. O quarto verso dessa quadra possui uma construção singu-
lar que inclui a obsessão. A aliteração da consoante oclusiva ‘p’ sugere o som de tapa no glúteo, havendo, 
novamente, uma homologia onomatopaica se levarmos em consideração o adjetivo ‘papalvo’ (pá, pá), 
adjetivo que carrega tanto o ‘pá’ onomatopaico quanto o substantivo ‘alvo’, que, no caso, é o glúteo. O po-
ema tem comicidade, tem um humor meio negro, pois a decadência nele expressa passa pela obscenidade 
que o poema assume semântica e formalmente, a todo momento sugerindo posturas e atos obscenos. Se 
pensarmos ‘narrativamente’ a primeira e a segunda quadras, nesse momento, podemos ver que na se-
gunda o ‘glúteo’ estapeado é ‘ouvido’ através da rima externa ‘escute-o’ do primeiro verso, que adquire, 
para tal efeito, um poder de exortação. Haja vista, no primeiro verso da primeira quadra já há uma aliança 
entre o substantivo ‘bundas’ e sons de batidas (bumbo e pratos).

 Porém tal humor não é suficiente para desarmar o tom melancólico e rancoroso do poema. O 
sentimento de inadequação é sublimado pela tentativa de compartilhar o desejo de emancipação trans-
cendente em diversos outros poemas no percurso da obra de Alexei Bueno, como já vimos; assim como 
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a decadência, a reificação são sublimadas por uma exploração da beleza, onde os rastros da decadência 
(a persistência da ironia tensionando o tecido da analogia) são detectáveis, porém no interior da beleza 
terrível, como no poema Silvia Saint. No poema Karma [Marcha Trinfual], não há espaço para a transcen-
dência. Pelo contrário, a transcendência é ironizada (no sentido retórico) e rancorosamente concebida 
como ‘perversa’ se atentarmos para as rimas externas da terceira, quarta e quinta quadras. Na terceira, o 
‘etéreo’ do primeiro verso rima com o substantivo ‘cemitério’ do quarto (morte da própria transcendên-
cia). Na quarta, o ‘destino’ do segundo verso rima com o ‘cretino’ do terceiro. Finalmente, na quinta, a ‘es-
cória’ do primeiro verso rima nada mais nada menos que com a ‘glória’ do quarto, denotando qual o teor 
do ‘triunfo’ do poeta no mundo reificado. Na quinta quadra do poema Silvia Saint, igualmente de rimas 
interpoladas, os substantivos ‘glória’ e ‘escória’ também constituem rimas externas. Porém a diferença 
de hierarquia dos substantivos nas quadras revela a diferença de valoração da transcendência. No poema 
Karma [Marcha Trinfual], a ‘escória’ se encontra no primeiro verso da quinta quadra, enquanto a ‘glória’ 
se encontra no quarto. Na quinta quadra do poema Silvia Saint, dá-se o inverso. Enquanto no poema da 
melancolia da impossibilidade de transcendência, a ‘escória’ assume uma postura sobranceira, estando 
acima da ‘glória’, no poema de tentativa de ressublimação do mundo reificado através da beleza terrível é 
a ‘glória’ quem assume o posto hierárquico principal, estando acima da ‘escória’, mas se entregando a ela 
deliberadamente (a deusa pornográfica se autoentrega à escória) em nome de uma nova beleza. O poema 
que tende à dessublimação – Karma [Marcha Trinfual] termina na quinta quadra, com a ‘glória’ estando 
abaixo da ‘escória’. No poema que tende à resublimação (Silvia Saint), o poema não só não termina na 
quinta quadra, como continua até atingir mais cinco, exatamente o dobro do poema Karma [Marcha Trin-
fual]. Tal fato pode, em termos de construção, querer exprimir que, em comparação com o poema Silvia 
Saint, falta ao poema Karma [Marcha Trinfual] metade da arte (pensando com Baudelaire), isto é, ele 
tende demais à contingência, enquanto o outro poema alia as duas metades: o contingente e o eterno, o 
histórico e o transcendente.

 Há um poema na obra Poemas gregos onde a ironia (ainda no sentido de Paz) é muito forte. Trata-
se do poema Eu, contrário ao Geral dos outros Homens, no qual há fortes indícios de uma transcendência 
sem deuses em nome de um terrível e mais autêntico sagrado. Nos Poemas gregos, de Alexei Bueno, há 
em geral fortes indícios dessa espécie de transcendência (juntamente com outras, com caminhos plurais 
de transcendência). Há diversos poemas em que há uma transcendência pela via de uma relação que se 
dá como permanência em um entrelugar e na proteção dele. No poema Eu, contrário ao Geral dos outros 
Homens a postura é evidentemente complexa e contemporânea, fazendo com que a tensão entre a ana-
logia e a ironia também se complexifique. Transcrevo abaixo o poema:

Eu, contrário ao geral dos outros homens,
Muito pouco respeito por vós, deuses,
Tenho, e nem temo que em castigo um raio
 Divida-me a cabeça.

Porém incréu não sou, embora o pouco
Que soe a minha lira eu nunca às musas
Tenha devido, mas talvez à ausência
 Das nove, e os deuses muitos.

Porque o meu peito, que ambiciona o eterno,
Não se farta convosco, vãs deidades,
Que o vulgo do seu sonho modelou
 Em era já apagada.

Mas antes no universo incompreensível
Te entendo a força, Zeus, que não existes,
E de Apolo o semblante luminoso
 Sinto vivo em meu peito.
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Como escuto Dionisos quando à noite
Dois bêbados ao pé do templo caem,
E de Afrodite a imensa graça
 Nas jovens intocadas.

E a Posêidon sei ver sob as tormentas,
E Tânatos, mais forte que os mais todos,
Encaro quando os meus se vão, e eu ouço
 Pulsar-me o peito efêmero.

Porém, quando isso ocorre, eu, deuses, toco
Não em vós, mas no barro que moldou
Vossas belas, porém frágeis, estátuas
 Por mãos da mesma terra.

E tu mesma, terrível Moira, que enches
De medo os imortais e os que o não são,
Eu sei como és um sonho, tu que os fatos
 Só fazes quando feitos.

Logo não creio em vós; mas nessa hora
Em que deixas deserto o monte Olimpo
E no não penetrais, deuses caídos,
 Cabisbaixos e humildes.

Então, quando há só o nada e o grande Cosmos,
E o do homem espírito insaciado,
Algo eu vejo, que as palavras não dizem
 E o próprio ser não sabe,

Algo tão alto e estranho que até a vós,
Pobres deuses sem chão, tal força um dia
Vos enfim fazer vivos poderia,
 Tornando-vos verdade.

 (BUENO, 2003, p. 176-77).

 Os próprios deuses, imortais, temem a morte. O tempo sucessivo, que desemboca na morte, 
exemplo máximo da ironia, fere até mesmo a imortalidade divina, rasgando o tecido da eternidade vi-
venciada por seres que nasceram na própria condição de eternidade. Mas a morte dos deuses não os 
aniquila, somente os afasta; sua inexistência existe como ausência, e o homem vivencia tal ausência no 
cotidiano de seu presente. Os deuses estão aqui, inexistindo: a consciência e proteção desse paradoxo, 
ou entrelugar vazio, no nada, é o esboço de uma teologia contemporânea, negativa. Essa inexistência se 
realiza (se não realiza) em ‘incorporações’ fantasmáticas que fissuram temporalidades e espacialidades 
(como o fantasma nínfico de Afrodite ‘incorporando’ vertiginosamente nas mulheres virgens de hoje). O 
homem precisa aprender a existir no mundo, eis uma exigência para existir, mas sua existência plena não 
se determina somente pela sua imanência. Precisa também de uma instância espiritual. Nem a tentação 
da imanência absoluta nem a metafísica tradicional dão conta das demandas do homem contemporâneo 
(de sua contingência histórica), necessitando que um entrelugar tome alguma forma. O divino é orientado 
para o cotidiano presente, mas não há uma substituição humana do divino. Há antes a realização de uma 
traição sagrada. Trair os deuses, enfrentá-los é aqui um ato sagrado, que reorienta a contingência histórica 
do homem contemporâneo, que precisa vivê-la, porém o vazio deixado pelos deuses mortos é uma lem-
brança deles que atinge toda a existência no mundo, não como contato direto, íntimo, mas exatamente 
como vazio, ausência. Não existe contato ou comunicação imediata com os deuses ou com o divino, mas 
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somente um contato ou uma comunicação em si desviada. A crítica e a morte do Deus moral, encetada 
por Freud, Marx e Nietzsche, representada no poema pela morte de todos os deuses, abriram o horizonte 
de uma nova experiência do sagrado, mais contemporânea. Um sagrado difuso, transpassado de ateísmo, 
mas vivo, atuante. No final do poema, o eu poético diz que esse sagrado difuso (“algo”, algo sem nome), 
mais alto que os deuses, de tão alto pode tornar sua inexistência existência, sua ausência presença e sua 
morte vida. Tal relação vazia vivenciada no cotidiano do homem contemporâneo é tão atuante e viva 
(apesar das palavras não poderem dizer exatamente e do ser não poder saber) que poderá se transformar 
dialeticamente naquilo que nega, sendo o vazio e a morte as causas do preenchimento mais alto da exis-
tência, como uma vingança da analogia perante a ironia, que terá de criar novas performances e máscaras 
para rasgar seu tecido. A tensão entre a analogia e a ironia se dá no percurso do poema como tensão 
entre a morte e ausência dos deuses e o ato ao mesmo tempo sagrado que tal morte e ausência propicia, 
mas no final a tensão esboça uma dialética que resulta na possibilidade da própria ironia colaborar com a 
analogia (a morte e o vazio como preenchimento) em um grau tão denso que a ironia terá de se reinventar 
para que a emancipação transcendente não se realize. As palavras não podem dizer essa relação vazia. Por 
isso o dever da palavra poética, “essa palavra que não pertence nem ao dia nem à noite, mas sempre se 
pronuncia entre a noite e o dia” (BLANCHOT, 2011, p. 302), é, como pensava Hölderlin na interpretação de 
Blanchot, dizer de uma vez só o verdadeiro e deixá-lo inexpresso. Praticamente todo o poema é composto 
em versos brancos, porém há uma rima externa parcial no segundo e terceiros versos da última quadra: 
um ‘dia’ em que a força desse ‘algo’ inominável ‘poderia’ fazer os deuses se tornarem verdade. O fato de 
haver somente uma rima externa (parcial) em todo o poema chama a atenção. Formalmente, tal rima sus-
tenta a tensão de todo o poema entre a analogia e a ironia. O universo rítmico e rímico vislumbrado pela 
analogia, ao viver tensionado pela ironia, não completa perfeitamente sua teia de correspondances. Se no 
conteúdo semântico a analogia promove uma dialética vingativa contra a ironia, esta deixa sua marca no 
conteúdo formal ao focar no estranhamento provocado por uma rima externa parcial que surge na quadra 
final do poema, como a demonstrar que existe um obstáculo à harmonia plena do universo, um obstáculo 
que combaterá a verdade da transcendência.
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Resumo:

A concepção da criação, em sentido amplo, confunde-se com o poder da Palavra e, sobretudo, com a figura do 
poeta-demiurgo – o que denunciaria uma relação profunda entre o ritual poético e a resistência deste perante a 
realidade prosaica do mundo (sobretudo do desencantado mundo moderno-contemporâneo). Esta crise iniciada 
pelo fazer poético, necessariamente, parece misturar criador e criatura, poeta e poesia, permitindo uma busca 
pela identidade e que passaria pela figura do Outro (ou da outridade, segundo o poeta e crítico mexicano Octá-
vio Paz). Criação; palavra; ritual; o eu e outro: tudo faz parte do Devaneio poético (Gaston Bachelard) e que com-
poria a comunhão cósmica do imaginário do poeta – e, para nós, especialmente o imaginário da poesia de Ge-
raldo Carneiro (infinito mar de assonâncias e ressonâncias pela essência da própria poesia e do próprio poeta).

Palavras-chave: Poesia brasileira contemporânea. Outro. Devaneio. Geraldo Carneiro. 

Abstract:

The concept of creation in a broad sense is confused with the power of the Word and above all with the figure 
of the poet-demiurge, which betrays a profound relationship between the poetic ritual and its resistance to 
the prosaic reality of the world (especially the disenchanted modern-contemporary world). The crisis initiated 
by the poetic process seems necessarily to mix creator and creation, poet and poetry, which allows for a se-
arch for identity and which occurs through the figure of the Other (or of otherness, according to the Mexican 
poet and critic Octávio Paz). Creation, word, ritual, the Other and I: all is part of the poetics of reverie (Gaston 
Bachelard) that comprises the cosmic communion of the imaginary of the poet—and, for us, especially the 
imaginary of the poetry of Geraldo Carneiro (which is full of assonance and resonance for the essence of his 
own poetry and for himself).

Keywords: Contemporary Brazilian Poetry. Other. Reverie. Geraldo Carneiro.
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sou um animal em surto de poesia
devoto das revoltas do lirismo
essa loucura que nos foi legada
por clandestinação e patrimônio.

(CARNEIRO, 2010, p. 166).

I

 O ato criador e por extensão a ideia de Deus, do Demiurgo, relacionando-se diretamente ou indire-
tamente com a figura do Poeta, construtor de uma realidade particular/universal, perde-se no tempo. De 
toda maneira, é através desta relação que insurge à Palavra: fundamento do mundo real ou poético – mas 
ambos indissociáveis. É como afirma, de certa forma, o poeta e crítico mexicano Octávio Paz: “O mundo do 
homem é o mundo do sentido (...) Tudo é linguagem” (PAZ, 1982, p. 23). Somos enquanto reescrevemos 
o mundo a nossa volta. Nossa essência está emprenhada de sentido.

 Portanto, a Palavra, confundida com o próprio criador e o ato de criar, diminuidora da lacuna entre 
o humano e o divino, é o meio por onde vemos a instituição do sentido para este mesmo homem e para 
o mundo que o cerca. Na característica primordial de Orfeu, o poeta por excelência – que pela sedução do 
canto a tudo e a todos enfeitiçava; no poder cosmogônico de Hesíodo; e mesmo na observação por Platão 
da natureza ambígua da linguagem (phármakon); desde o início, a palavra, como ser fundante, possui poder. 

 Posteriormente, tal herança pode ser observável, por exemplo, também no imaginário cristão1. No 
Evangelho de João “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus” (1:1). Ou 
mesmo na primeira tarefa de Adão, no livro do Gênese, após a sua criação. Recém-criado, ele deve nomear 
a todos os animais: “Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave 
dos céus, os trouxeram a Adão, para este ver como lhes chamaria; e tudo o que Adão chamou a toda a 
alma vivente, isso foi o seu nome” (2:19). Nota-se como a palavra encarna-se em Deus – inclusive, ‘literal-
mente’, noutra passagem do mesmo Evangelho: “E o Verbo se fez Carne” (1:14). Não existe, portanto, dis-
tinção entre a sua existência e a existência do Criador. Curiosamente, ou não, o primeiro homem (Adão), 
feito à imagem e semelhança de Deus, reafirma o ato criador: nomeia os animais – e assim se distingue 
desses – como a ele foi nomeado, ou criado. Mas para existir é preciso não só um nome (por conseguinte, 
Palavra/Verbo/Deus). É preciso reencarnar e reproduzir este nome. Reparti-lo e recriá-lo, mais uma vez. 
Tornar-se Deus. E encarnando em sua Palavra a Palavra do Criador, o homem encontra o verdadeiro espe-
lho onde refletir-se. Adão, embora de maneira bem menos eminente, ao seu modo, também responde ao 
protótipo poético fundador.

 Mas, em resumo, em diferentes culturas, o poeta sempre foi o que transita pelas aragens do sagra-
do: portador da verdade e adivinho do mundo, ele é aquele que

divulgando o que se oculta nas profundidades do tempo, o poeta revela na própria forma do hino, da 
encantação e do oráculo, uma verdade essencial que tem o duplo caráter de um mistério religioso e de 
uma doutrina de sabedoria [...]. A visão divinatória do poeta inspirado coloca-se sob o signo da deusa 
Mnemosyne, Memória, mãe das musas... (VERNANT, 1992, p. 360-1).

1. Este imaginário nos interessa diretamente devido às inúmeras referências a ele – além da íntima relação com Dante Alighieri 
– na poesia de Geraldo Carneiro.
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 Modulador do tempo e senhor da memória, o poeta reconstrói a ponte entre os mistérios humanos 
e religiosos. Contudo, no mundo moderno-contemporâneo, visto através do desencantamento de Max 
Weber (na intelectualização e racionalização crescente, feita pelo domínio vazio e matemático de todas as 
coisas); ou mesmo na análise do mundo líquido de Zygmunt Bauman (onde nada aparenta ser feito para 
durar e as relações se misturam e se condensam em laços momentâneos, fluidos, frágeis e volúveis); tudo 
parece absorver o homem para um planificado e eterno presente de si mesmo. Presente inócuo que im-
possibilita cada vez mais a comunhão com a execução do ritual poético enquanto retorno a uma visão mais 
transcendental da existência – origem do próprio eu e da percepção do outro (nomeador ou nomeado).

 Estranhamente, tal ritual poético, que é o retorno a um “Aqui primordial” e transcendente do 
próprio ser da poesia (mergulho no tempo: passado, presente e futuro) enfrenta a resistência de um aqui 
autônomo e mecânico, afogado em si mesmo – preso às correntes do maquinário da técnica estéril e po-
bre da massificação (a ‘arte pela arte’ tornou-se a ‘mercadoria pela mercadoria’). A transitoriedade e a 
efemeridade sentida por Baudelaire não só agora emoldura a sociedade e os indivíduos dentro dela, mas 
dá-lhe as tinturas e os rabiscos do seu tempo. E é, na verdade, também, o próprio pintor a pintar a multi-
dão e a si mesmo. Perdido no simulacro e afastando-se da própria vida, ele olha para o mundo todo por 
um espelho e não pelos seus olhos. Vê, assim, o reflexo do reflexo – mise en abyme fatal de nossa época 
(e a imagem, de Adão e do Criador, perdida, ad aeternum, neste jogo infinito).

 Contudo, ainda sim, neste apocalipse de trivialidades e prosaísmos, o poeta sobrevive. Não sem sen-
tir o golpe, é certo. Mas justamente por conta dele que o poeta resiste – resistência que começou quando o 
primeiro poema foi escrito/criado. Quando o próprio homem foi escrito/criado (biblicamente ou não).

 A poesia, pois, sempre esteve em crise. E sempre estará. Ela é a própria crise, ruptura, divisão, 
do eu com o mundo – embora também a inserção e absorção do eu no mundo. Do estar no mundo (ou 
como Drummond encara, na Antologia organizada por ele mesmo, a meditação filosófica de parte de sua 
poesia: “Tentativa de exploração e de interpretação do estar-no-mundo” ANDRADE, 2002). O nascimento 
da poesia é fruto da crise do homem frente à “floresta de símbolos” que o cerca. É o momento decisivo 
na procura crucial da união cósmica dos símbolos e das coisas ao seu redor – Krísis (grego); Crisis (latim). 
Decisão, vida ou morte; poesia ou nada2.

 Nas palavras do poeta italiano Giacomo Leopardi, via Alfredo Bosi, “Tudo se aperfeiçoou de Home-
ro em diante, mas não a poesia”. E certeiro, ainda no século XVIII para o XIX, Leopardi parece ter profeti-
zado a poesia e o tempo que viria – ou que nunca partiu:

Tudo pode ser contemporâneo deste século, menos a poesia. Como pode o poeta adotar a linguagem 
e seguir as ideias e mostrar os costumes de uma geração para a qual a glória é uma fantasia, a 
liberdade e o amor da pátria não existem, o amor verdadeiro é uma puerilidade; em suma, onde as 
ilusões se esvaíram todas, e as paixões, não só as grandes e nobres e belas, mas todas as paixões se 
extinguiram? Um poeta, enquanto poeta, pode ser egoísta e metafísico? E o nosso século não é, tal e 
qual, no seu caráter? como, então, pode o poeta ser caracteristicamente contemporâneo enquanto 
poeta? (LEOPARDI, apud BOSI, 2000, p. 130).

 Voltado apenas para si, o homem é ser cortado da comunidade – onde tudo é marcado pelo status, 
dinheiro e poder das instituições. Tamanho egoísmo, que gera a aversão ao outro, e afoga-se no eu, acaba 
gerando o contrário da poesia: que é comunhão, empatia e proximidade. Desta maneira, quando fala do 
‘hoje’, ainda que presente em seu tempo (ideologizado), o poeta o faz fora dele: na memória infinita da 
linguagem, antiga e nova, revitalizando as dimensões míticas (BOSI).

2. A palavra grega krísis era usada pelos médicos antigos com um sentido particular. Quando o doente, depois de medicado, 
entrava em crise, era sinal de que haveria um desfecho: a cura ou a morte. Crise significa separação, decisão, definição. 
Dicionário Etimológico. Disponível em: <http://www.dicionarioetimologico.com.br/crise/>. Acesso em: 27 out. 2015.
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 O presente, o agora do mundo burguês, é masturbatório e incomunicável. Ultrapassa a ‘era da in-
formação’ e intoxica-se da ‘era da desinformação’ – do acúmulo que não soma, apenas sufoca. O presente 
da poesia, ao contrário, reencontra não apenas o seu tempo, mas todos os tempos. É o Tempo. É expansi-
vo, cíclico, até caótico, mas justamente porque caminha das idiossincrasias do eu para as idiossincrasias do 
outro. Comunga em suas palavras “a palavra da tribo” (Mallarmé) e decreta “Je est un autre” (Rimbaud).

 Portanto, ao contrário do que poderia parecer, a poesia, hoje, não cala: grita, explode, para 
todos os lados (como sempre foi) – e a fragmentação que lhe parecia fraqueza, torna-se força. Eis a ma-
téria da poesia: reconciliar os tempos e os contrários para mostrar que “só pertencemos ao tudo total” 
(CARNEIRO, 2010, p. 49).

II

 Profusão de vozes e ritmos; marcha selvagem duma massa quase amorfa –grotesca e ao mesmo 
tempo sublime. O desfile de uma Escola de Samba é um movimento aleatório que, concomitantemente, 
destrói e reconstrói um Todo: cada indivíduo, assim como cada ala, por si só, arrastam-se de maneira ‘or-
ganizadamente alucinante’, entre rodopios e gritos orgásticos. Contudo, indivíduos e ala, são partes signi-
ficativas de um Todo e, mais que isso, sobretudo em suas atitudes delirantes, ajudam a dar sentido a esse 
Todo – aliás, o Todo também só faz sentido perante a união aparentemente harmônica de tais fragmentos 
(voltaremos a isso).

 A poesia de Geraldo Carneiro3 possui a sutileza explosiva de tal desfile carnavalesco na Sapucaí. 
Caótico mar de assonâncias e ressonâncias; imagens, batuques e temas; textos e intertextos – referências 
e autorreferências –, “Geraldinho Carneiro”, como é mais conhecido nos meios literários, parece surfar 
nas figuras de poetas e mitos que vão se atracando através da sua ‘nave língua’ que pode içar velas e re-
tornar as mais improváveis praias – num movimento incontrolável. Como as marés. Deste modo, o fazer 
poético lhe sugere uma “procura da palavra mágica/ a contrassenha do apocalipse” (CARNEIRO, 2010, p. 
298), (des)construtora de Tempos e Espaços, mas também organizadora, una, epifânica – poesia que se faz 
eco de terras primordiais e na força da palavra/língua, além da comunhão do eu e do outro. Como atesta 
o poema a outra voz:

a outra voz

não adianta, nada neste mundo
pertence a ti, nem essa ínfima parte
que te compete recifrar em arte.
só é teu o circo das desilusões,
o canto das sereias, o naufrágio
no qual perdeu-se a vida, o rumo, a nave,
a memória da ilha em que viveste
o ato inaugural da tua odisseia.
Penélope esgarçou-se em muitas faces,

3. O estudo da poesia e da poética de Geraldo Carneiro faz parte do meu atual projeto de Doutorado: A Máquina do Mundo 
Requebrada: Poética, Metapoesia e Intertextualidade em Geraldo Carneiro.
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e mesmo a guerra, com seus alaridos,
só sobrevive nas versões dos bardos.
não há mais ilha, nem há mais princípio:
teu principado é só imaginário.

(CARNEIRO, 2010, p. 46).

 Assim como na aparente contradição da expressão “contrassenha do apocalipse”, o poema se faz 
na “outra voz” – mas que voz? Do “eterno fingidor”? Do outro? Da própria poesia? Deste embate, o poeta, 
desgarrado deste mundo, renega até mesmo a “ínfima parte” que lhe cabe: o poema. Nada deste mundo 
insano e maldito incumbe ao poeta. A poesia, sua única e verdadeira Ítaca, é constantemente saqueada 
pela banalidade e “mercadologia” reinante. Mas a esta parte lhe compete “recifrar” em arte e não deci-
frar, pois a ele, poeta, pertence a criação do enigma e não a sua solução – a poesia é multiplicação de mun-
dos e sentidos. De alguma forma a “contrassenha” vai sendo reestabelecida, pois, como afirma Bachelard, 
é através do poeta que

o mundo da palavra é renovado no seu principio. Pelo menos o verdadeiro poeta é bilíngue, não con-
funde a linguagem do significado com a linguagem poética. Traduzir de uma dessas línguas para outra 
não poderia passar de um pobre ofício (BACHELARD, 2006, p. 178-179).

 Deixando a consciência de nossos pobres rascunhos de lado, mais uma vez: o poeta, ou a poesia, 
não pode decifrar, mas só recifrar, recolocar em signos, caóticos ou não, a realidade que, de alguma for-
ma, sempre poética, o cerca. Como acrescenta noutro poema: “a língua me sugere seus enigmas,/o que 
me cabe é apenas recifrá-los/ como um decifrador a quem não fosse/ revelada a chave do código” (CAR-
NEIRO, 2010, p. 63). Sendo assim, nem mesmo isso, o ato e poema, pertencem ao poeta: o homem que 
deitou a pena deixou de ser poeta (talvez para sempre – pensamento de Paul Valery) e todas as projeções 
e sentidos esperados pela língua explodem em sua boca e não mais lhe pertencem – os sentidos possíveis, 
infinitos, agora são de outrem. E talvez por isso mesmo nunca foram tão seus (do poeta).

O homem se derrama no ritmo, marca da sua temporalidade; o ritmo, por sua vez, se declara na ima-
gem; e a imagem volta para o homem sempre que alguns lábios repetem o poema. Por obra do ritmo, 
repetição criadora, a imagem – feixe de sentidos rebeldes à explicação – se abre à participação. A 
recitação poética é uma festa: uma comunhão. O poema se realiza na participação, que nada mais é que 
recriação do instante original. Assim, a abordagem do poema nos leva a abordar a experiência poética 
(PAZ, 1982, p. 141, grifo nosso).

 Toda sua vida e odisseia, de sereias e naufrágios, mas nunca de retorno até Ítaca, é a bússola do 
caos que arrasta a sua história – sua e de outros (outros textos e outros seres). É o rumo, a nave, a língua 
e o poema em si, que justificam o encontro: recriação do instante original e de todos os instantes. E, como 
também apresentado noutro poema, “a voz do mar”: “na nave língua em que me navego/ só me navego 
em nave sendo língua/ ou me navego em língua, nave e ave” (CARNEIRO, 2010, p. 45). O navegar do poeta 
só é possível sendo ele mesmo a própria língua, o próprio poema, o “próprio outro” – que alça velas e 
voos. Sendo ele a própria Palavra e o próprio ser Criado, mais uma vez, o verbo se faz carne. Assim, o per-
curso, confundido com o poema e o poema com a própria vida e a odisseia – memória do vivido; memória 
do lido – é onde tudo comunga, onde tudo retorna, até o princípio: origem da odisseia, da vida, do poema 
(propulsão de sentidos que se expandem e não se anulam como no mundo burguês).

 E se o poeta, seu poema e sua memória, desfazem-se no escombro da lembrança repartida, assim 
também deve ser sua musa: Penélope fragmentada em muitas faces – outros amores? Outros poemas? 
– é o reflexo, fraturado, do próprio poeta (do eu; do outro). Mesmo a heroica travessia pelo campo de 
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batalha, a ‘bela morte’ homérica, sublime, embora sejam cantadas pelos bardos, sobrevivente já sem 
préstimos4. Distantes dos próprios feitos: versões entoadas só reforçam as imitações sobrescritas desde o 
desconfiado Platão. De tudo isso, consequentemente, já pouco importa a ilha ou o princípio...

 Mas é justamente neste momento, no final do “no return point”, que o poema se perfaz através 
do ritual e do tempo, desmoronado, erguendo-se paralelo ao canto, pois para negar/navegar é preciso 
mais uma vez a voz, a palavra. A Palavra. É preciso valer-se da força da palavra e reafirmar a abolição das 
marcações temporais já que “nem há mais princípio”. Enfim, eis que o que verdadeiramente ‘resta’ é o 
reino poético, principiado imaginário original da poesia. Sim. Pouco importa a ilha ou o princípio, pois tudo 
é – nada foi ou será. Mais uma vez Bachelard:

No devaneio do poeta, o mundo é imaginado, diretamente imaginado. Tocamos aqui num dos paradoxos 
da imaginação: enquanto os pensadores que reconstroem um mundo percorrem um longo caminho 
de reflexão, a imagem cósmica é imediata. Ela nos dá o todo antes das partes. Em sua exuberância, 
ela acredita exprimir o todo do Todo. Contém o universo por um de seus signos. Uma única imagem 
invade todo o universo. Difunde por todo o universo a felicidade que sentimos ao habitar no próprio 
mundo dessa imagem (BACHELARD, p. 167, grifo nosso).

 Reencontramos aqui as partes perdidas do hipotético desfile lançado lá atrás. Mas, desta vez, já 
perfeitamente amalgamado com o desfile poético de Carneiro: a imagem poética expressa no poema, re-
verberada em cada verso ali presente, renegando e criando a palavra, o início e o fim do poema, a musa e 
a memória – fragmentada, esquecida; mas reorganizada; rememorada. Resistência.

 Entretanto, é justamente por tudo isso que essas mesmas imagens lhe possuem. Esparsas, joga-
das na página em branco, aos poucos as palavras remontam a sabedoria que todas já possuíam e, assim, 
são levadas a união do Todo – imagético e poético. Fronteira do real e do imaginário, o poema resgata a 
imaginação cósmica, devaneio único e primordial da poesia. Que “outra voz”? A mesma voz: a que nega e 
a que reafirma o poema e a criação. O espelho de novo reconstruído. E o poeta empunha novamente as 
suas armas. Pois que é o poeta sem suas armas5?

canção do exílio

 
o poeta sem sua plumagem
é um deus exilado do cosmo
strip-teaser metafísico
só lhe resta sambar no inferninho
 do caos
sob os neons do nada
sempre nu diante do espelho
sem espelho diante de si

 (CARNEIRO, 2010, p. 254).

4. Impossível não lembrar Drummond em “Elegia 1938” de Sentimento do Mundo – insuportavelmente atual: “Trabalhas sem 
alegria para um mundo caduco,/onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo” (DRUMMOND, 2012, p. 44).

5. Outra vez Drummond – mas desta vez em “A flor e a Náusea”, de A rosa do povo: “Melancolias, mercadorias espreitam-me./
Devo seguir até o enjoo?/ Posso, sem armas, revoltar-me?” (DRUMMOND, 2002, p. 118).
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 Nada. O poeta não é nada sem suas armas (com ou sem barões assinalados). É por isso que o poeta 
só se faz poeta enquanto circunscrito dentro do devaneio de sua linguagem. Mais: o poeta só encontra 
a fagulha, parcial/total, do divino quando pode dispor de seus artifícios: plumas e palavras. O poeta é a 
Palavra. Só assim, e só por isso, pode descobrir-se também Demiurgo e ser integrado no Todo cósmico do 
poético. Sem isso, deus exilado, forçado ao strip-teaser ontológico de seu ser e da sua linguagem, pros-
tituído no meretrício da linguagem prosaica, cotidiana, perde-se no caos que agora não mais é aquele 
cosmogônico, fértil, mas o estéril, precursor do fim – do nada (absoluto e total). Do mundo mecânico e 
pragmático do mercado – que transforma a carne, que é verbo, também em mercadoria.

 Perdido e destituído da linguagem, embora gozando, ou sambando do advir da queda, “grande 
lascivo” (Pandora para Brás Cubas), tal qual narciso, apaixona-se novamente pela própria imagem, em-
bora esta aqui não mais exista. Está nu, sempre nu, de linguagem e sentido, quando sem a palavra: que 
lhe rouba a si e ao outro – espelho imaginário e ideal, como deve ser por dentro do poema, ainda que 
este não exista. Contudo

O ser não pode se apoiar em nada porque o nada é o seu fundamento. Assim não lhe resta outro re-
curso senão segurar-se em si, criar-se a cada instante [...] O homem é carência de ser mas é também 
conquista do ser. Essa é a sua condição: poder ser (PAZ, 1982, p. 187).

 Perdido no absurdo do nada, destituído do reconhecimento de si e dos outros, sambando para 
si mesmo e para ninguém, a linguagem subexiste, através da negação que a poesia se permite surgir. 
Que o ser se permite surgir. Diz o poeta: “pra que serve o poeta? para nada/ sendo o nada parte fun-
damental dessa entidade de que é feito o tudo” (CARNEIRO, 2010, p. 67). Assim se conquista a possi-
bilidade do ser – que é sempre “poder ser”. Nada. Tudo. Enfim: “O poeta revela o homem criando-o” 
(PAZ, 1982, p. 188).

 E nesse nu artístico onde todos são fotografados (poesia e poeta – o espelho agora reflete a nós) 
temos o devaneio da queda e da linguagem que atira para todos os lados:

Por si só, o devaneio é uma instância psíquica que frequentemente se confunde com o sonho. Mas 
quando se trata de um devaneio poético, de um devaneio que frui não só de si próprio, mas que 
prepara para outras almas deleites poéticos, sabe-se que não se está mais diante das sonolências. 
O espírito pode chegar a um estado de calma, mas no devaneio poético a alma está de guarda, 
sem tensão, descansada e ativa. Para fazer um poema completo, bem estruturado, será preciso 
que o espírito o prefigure em projetos. Mas, para uma simples imagem poética, não há projeto, e 
não lhe é preciso mais que um movimento da alma. Numa imagem poética a alma acusa sua presença 
(BACHELARD, 1978, p. 187, grifo nosso).

 O projeto crítico (de crise) da poesia, perpetuado desde sempre, em gérmen já na figura demi-
úrgica, encontra as arestas para perpassar a linguagem e imbuir o sopro da palavra na fragmentação e 
negação que lhe atordoa. Não conscientemente, em projeto, mas em alma, discute a sua dor particular, 
histórica, mas também dor individual e que abarca toda a dor original que a acompanhou desde sempre. 
A poesia enquanto poesia acusa sua presença, sua imagem, no fazer e no eco poético que atravessa o tem-
po. Poeta, eterno “fingidor”, antes e depois de Pessoa, agora também outorga a alcunha de “impostor” 
– na origem, aquele que cobra impostos, ou também aquele que impõe algo. Aqui, cobra sua marginali-
zação frente ao mundo cronológico indiferente à poesia, embora imponha a sua própria taxa: outra vez, a 
própria poesia (e nunca conheceremos poeta que não sambe).
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balada do impostor

sou um impostor, um dia saberão
que simulei tudo o que sempre fui.
sou uma ficção, meu sangue é só linguagem
meu sopro é uma explosão que vem de dentro
em forma de palavra.
quando já não for mais, serei eu mesmo.
enquanto tardo, trapaceio contra o tempo,
a máquina que vai me devorando,
e vou passando como tudo passa
em busca de uma graça que ultrapasse
o círculo da minha circunstância
o espelho que não seja senão o outro
esse que me habita e que me espreita
e, não sendo eu, me acata os meus espantos

(CARNEIRO, 2010, p. 82).

 A afirmativa de ser um impostor aparece junto com a possibilidade da descoberta desta “verdade” 
pelo(s) outro(s). Mas não hoje, um dia – embora, obviamente, já saibamos agora (mais uma vez os tempos se 
confundem e se encontram). O poeta simula (simulacro) tudo o que sempre foi – e esta é a sua sina: imitar, 
representar, mas também reproduzir da maneira mais real possível (Platão, revisitado, atacou o “defeito” – 
que era virtude). Tudo o que sempre foi, passado, pois ele sempre é: agora, presente, linguagem.

 Com já dito anteriormente, o poeta, assim como o homem enquanto ser, é feito apenas da lingua-
gem que dele escapa e penetra nesta mesma linguagem, pois ele é a própria linguagem, em explosão, que 
vem de dentro – sua origem: nascimento e ato criador. O mesmo trecho já citado: “O mundo do homem 
é o mundo do sentido (...) Tudo é linguagem” (PAZ, 1982, p. 23). O poeta, e o homem, são ficções, assim 
como a própria linguagem, que aproxima mundos opostos – o da coisa e da sua representação. Contudo, 
e talvez por isso, ainda mais real, pois cria a sua própria realidade ou simplesmente escapa da realidade 
imediatista do cotidiano reproduzível em série. O poema clama “a coisa em si” e, negando a vida, dá sen-
tido a essa (e a si mesmo). Outra vez o sangue-criador; o sangue-linguagem; o sangue-palavra. Tal qual o 
sopro bíblico de Deus. Quando Deus soprou em Adão (Gênesis, 2:7) Ele deu vida ao homem – e o poeta 
sopra o poema. E sopra a vida.

 Noutra afirmativa agregada ao tempo, reorganiza-se o caminhar/ser do poeta que “quando já não 
for mais, serei eu mesmo”. Embora, justamente agora, ele atinja o máximo do seu ser e de sua verdade. 
Este “eu mesmo” é enfeitado pelo “não for mais”, ou seja, a verdadeira ficção que o poeta emoldurou no 
tempo. Tempo este que é trapaceado pelo poeta, mas não por enganar, mas muito mais por subvertê-lo e 
reaproximar-lhe as pontas. Como dito noutro poema: “todo poeta nasce um pouco póstumo/como volú-
pia de vencer a morte” (CARNEIRO, 2010, p. 66). Inclusive,

o tempo é uma ficção criada há pouco 
    tempo.
será desinventada no futuro
onde as rosas prescindem do jardim.
o tempo do relógio é uma miragem
tão irreal quanto qualquer camelo
passando no buraco de uma agulha.

(CARNEIRO, 2010, p. 93).
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 Portanto, o tempo, ainda que seja essa “máquina” que devora a tudo e todos, também é uma fic-
ção, criado pelo utilitarismo humano (deslocado no mundo e no verso do poema) como a própria ficção 
do eu, ou melhor, daquele eu que só existe aquém da linguagem. O poeta, a poesia, a palavra, sente a 
passagem do tempo, mas não enquanto desgaste e, sim, enquanto retorno e ressignificação daquilo que 
realmente é o tempo: “círculo”. E não sozinho: “círculo de minha circunstância/ o espelho que não seja 
senão o outro”. Desta maneira, notamos como “todos têm o fito comum de nos transformar, de nos tornar 
‘outros’. Daí que nos deem um novo nome, indicando assim que já somos outros – acabamos de nascer ou 
de renascer” (PAZ, 1982, p. 148). Se há o condensar de tudo, também há o do eu e do outro: espelho em 
que se busca “senão o outro”, ente além de nós mesmos – nossa própria humanização, embora também 
a degradação inerente à carne (vislumbre da morte). O eu perdido entre o espelho (diante ou não de si) e 
o cotidiano é também o do observador obediente aos caprichos do próprio criador: o eu poético, repleto 
de espantos. O “outro”, nosso e alheio, é feito do espanto:

Assombro, estupefação, alegria, é muito rica a gama de sensações ante o Outro. Mas todas elas têm 
uma coisa em comum: o primeiro movimento do ânimo é ir para trás. O Outro nos repele: abismo, 
serpente, delícia, monstro belo e atroz. E essa repulsa é sucedida pelo movimento contrário: não con-
seguimos tirar os olhos da presença, e nos inclinamos para o fundo do precipício. Repulsa e fascinação. 
E depois, a vertigem: cair, perder-se, ser um com o Outro. [...] O precipitar-se no Outro se apresenta 
como uma volta a algo do qual fomos arrancados. Cessa a dualidade, estamos na outra margem. Já 
demos o salto mortal. Já nos reconciliamos com nós mesmos (PAZ, 1982, p. 160-161).

 A “imagem e semelhança de Deus” é também a imagem e semelhança do outro – “outridade”, 
segundo Octavio Paz. Aquilo que nos repele, espanta, mas também nos convida e nos apresenta a condi-
ção original. A “graça que ultrapassa”, a criação e leitura do poema. Aquele “que não seja senão o outro” 
e “não sendo eu” são, de alguma forma, “algo que não é como nós, um ser que é também um não ser” 
(PAZ, 1982, p. 156), e justamente por isso reflete-se como nós, somos nós, somos todos, já que “o homem 
é um ser que não é mas que está sendo, um ser que nunca acaba de ser, não é um ser de desejos tanto 
quanto um desejo de ser?” (PAZ, 1982, p. 165). Processo infinito que se confunde na circunferência e “cir-
cunstância” do poema, poeta/poema/outro não-são e são um mesmo efeito da participação possível que 
o devaneio cósmico-poético do imaginário não apenas constrói, ou reconstrói, mas expande e intensifica. 
No microuniverso feito macrouniverso do demiurgo, que nunca deixa de habitar e espreitar a plenitude 
que nunca alcançaremos, nós também já estamos nela. E também já somos outros.

III

 O poeta, “animal em surto de poesia” (CARNEIRO, 2010, p.166), é crente das revoltas de sentido 
oferecidas por essa matéria particular e universal que é a palavra poética e, por conseguinte, o devaneio, 
ou revelação, advinda desta. A paradoxal linguagem poética construída entre o salto – mortal e imortal – 
do ser sob/sobre o mundo é fundadora de sentindo na medida em que se reafirma como possibilidade de 
criação de relações do eu/mundo/outro.

 Imposição fundamental da própria poesia e do ser: “clandestinação”, pois coloca em crise o ser e 
o estar no mundo; “patrimônio”, pois é medida inerente à própria condição do ser, da necessidade do ser 
– busca de si, do outro e da linguagem (ambos infinitos e indissociáveis).

 Relendo o poeta estudado e alguns dos teóricos apresentados, não nos pareceu sincera outra 
abordagem que não fosse o próprio equilibrar-se nesta corda-bamba das incertezas e dos paradoxos 
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da poesia e da linguagem (que sendo criada pelo homem, e sendo o próprio homem, não poderia ser 
outra coisa que não paradoxal).

 Aliás, nos parece que não apenas a poesia deve transcender a realidade imediatista que nos cerca, 
mas também a maneira de abordá-la (prova maior aqui, evidentemente, são Gaston Bachelard e Octavio 
Paz). Perante a esmagadora lógica binária de nosso tempo, a resistência poética ergue-se através do sím-
bolo da crise originária que sempre lhe fez companhia – retorquindo a sua permanência por meio da sua 
essência contraditória, portanto universal, e até mesmo da aparente negação.

 Como um prestidigitador, o poeta nos apresenta a aridez da realidade perante a poesia e a esconde 
atrás de um pano de impossibilidades de inserção desta fina matéria do mundo (real e poético). Contudo, 
em seguida, na frente de nossos olhos, por detrás de nossa orelha, o poético e a poesia irrompem. Enor-
mes. Já fazíamos parte do truque antes mesmo de nos levantarmos da cadeira. Eis o “circo das desilusões” 
a que alude o poeta – e, fim do número, a cartola engole o mágico (para que outra crise, noutro palco, seja 
invocada: e ele novamente se apresente).

 A poesia de Geraldo Carneiro, como já dito, é uma explosão de referências, próprias e alheias. 
Labirinto de espelhos ainda inexplorado pela academia, ao mesmo tempo em que isso nos afasta – 
pela falta de estudos e dada complexidade da obra que se apresenta –, também nos aproxima – e 
pelos mesmos motivos.

 Com certeza este trabalho, sempre marcado pelo signo da pobreza perante o porto em que se atra-
ca (lição fundamental), também deve ser entendido como um devaneio do outro (no caso, de nós mes-
mos). Contudo, ainda sim, nos parece ser o início de um norte que nos fez vislumbrar um pouco melhor a 
poesia de Geraldo Carneiro – sobre o signo do devaneio/revelação do poético que dali emana.

 E não procurando uma conclusão que não seja a abertura de possibilidades, melhor o fim pelo 
princípio do próprio poeta – que é o criador da eterna resistência da palavra em devaneio que procura a 
si e ao outro: espelho. O “tal total”:

o tal total

 o amor é o tal total que move o mundo
 a tal totalidade tautológica,
 o como somos: nossos cromossomos
 nos quais nunca se pertenceu ao nada:
 só pertencemos ao tudo total
 que nos absorve e sorve as nossas águas
 e as nossas mágoas ficam revoando
 como se revoltadas ao princípio,
 àquele principício originário
 onde era Orfeu, onde era Prometeu,
 e continua sendo sempre lá
 o cais, o never more, o nunca mais,
 o tal do és pó e ao pó retornarás

(CARNEIRO, 2010, p. 59).
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O que a palavra não pode dizer: a escrita do eu em
Os guarda-chuvas cintilantes, de Teolinda Gersão

Audrey Castañon de Mattos
Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara/UNESP

RESUMO

A análise das formas do silêncio no diário ficcional Os guarda-chuvas cintilantes, de Teolinda Gersão, particu-
larmente à luz das proposições de Ludwig Wittgenstein, em seu Tractatus logico-philosophicus, conduziu-nos 
à observação da dificuldade em apreender a complexidade do ser no mundo moderno. Se pensado como in-
divíduo, isto é, uno, íntegro, delimitável, esse ser é impensável, portanto, indizível. O ser unívoco é uma ilusão 
necessária que muitas pessoas procuram registrar na escrita de um diário. O controverso diário de Teolinda 
Gersão, ao lidar com esse silêncio em torno do Ser, o faz por meio de um silêncio outro, aquele que Wittgens-
tein considera o absurdo, já que é a tentativa de dizer o indizível, expressar-se fora dos limites da linguagem. 
Ao fim e ao cabo da leitura de Os guarda-chuvas cintilantes continua-se diante do mistério do Ser, continua-
se diante da impossibilidade de traçar-lhe um perfil inequívoco, no entanto, a compreensão da pluralidade 
dimensional, da plurissignificação de ser, embora igualmente inexprimível, jamais seria atingida se se tivesse 
lançado mão de um uso empírico da linguagem.

PALAVRAS-CHAVE: Escrita do eu. Literatura portuguesa séc. XX. Silêncio. Teolinda Gersão. 
Wittgenstein.

ABSTRACT

An analysis of the forms of silence in Teolinda Gersão’s fictional diary Os guarda-chuvas cintilantes, particularly 
in the light of of Ludwig Wittgenstein’s propositions in his Tractatus Logico-Philosophicus, leads one to observe 
the difficulty of apprehending the complexity of existence in the modern world, especially in regard to the silence 
around the Self and the search for individuality, integrity and uniqueness. The univocal Self is inconceivable and 
therefore inexpressible, but is a necessary illusion that many people seek to record in a diary. The controversial 
diary of Teolinda Gersão, which deals with the silence around the Self, does so through the kind of silence Wit-
tgentsein calls “the absurd”, since it is an attempt to express the unspeakable, what lies beyond the bounds of 
language. At the end of Os guarda-chuvas cintilantes, the mystery of the Self remains, as does the impossibility of 
reducing it to a definitive profile. An understanding of the multi-faceted dimension and multi-signification of the 
Self, though equally inexpressible, could never be attained even if an “empirical” use of language were possible.

KEYWORDS: Writing of the self. Portuguese Literature 20th century. Silence. Teolinda Gersão. 
Wittgenstein.
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Introdução

 Em seu livro de estreia, o romance O silêncio, Teolinda Gersão1 apresenta-nos uma personagem 
sufocada pela impossibilidade do diálogo pleno, aquele em que houvesse comunicação no sentido mais 
estrito de “entendimento”; não a concordância total entre os dialogantes, mas a disponibilidade para ou-
vir e solidarizar-se com a posição do outro: “(...) quem estiver disposto a escutar os outros ponha na lapela 
uma pequena orelha verde” (GERSÃO, 1995, p. 40), diz a personagem Lídia a seu companheiro que não 
percebe nem a ironia nem o apelo de sua frase.

 Ao apontar as situações de incomunicabilidade entre Lídia e o companheiro, além de contextos 
que para essa personagem se afiguram silenciosos, mas são percebidos de modo diverso por outras pes-
soas, o romance suscita uma reflexão sobre a ideia de que silêncio não se traduz somente por vazio de 
palavras, mas também por palavras vazias, que pouco ou nada conseguem significar:

(...) e o silêncio cresce e é fundo e é total, de tal modo que poucos notam que é apenas silêncio, por-
que há sempre ruídos sobrepostos preenchendo-o, música de fundo, speakers, relatos, informações, 
publicidade, avisos, profusões de linguagens balbuciadas, com uma extensão talvez máxima, mas com 
uma comunicação sempre mínima, as pessoas circulam, eficientes, em circuitos cada vez mais fecha-
dos, interiorizaram a tal ponto o universo de não-palavras que as circunda que acabaram por emude-
cer por completo (GERSÃO, 1995, p. 113).

 Incomodada com a impossibilidade de dizer, Lídia segue inventariando o mutismo da sociedade, 
de que não escapa a própria literatura que “também se converteu em silêncio, tornou-se apenas ima-
nente, as palavras ficam cercadas, bloqueadas, e encontra-se sempre um meio de demonstrar às pesso-
as que elas significam tudo, e que, portanto, não significam nada (...)” (GERSÃO, 1995, p. 118). Embora 
sua recusa da leitura imanente do texto literário seja uma recusa em entendê-lo como “uma entidade 
independente, livre das supostas relações determinantes da sociedade com o artista e deste com o 
texto” (TEIXEIRA, 1998, p. 34), a personagem também não consegue criar um nexo aparente entre suas 
palavras e a realidade empírica: “pare de dizer loucuras (...) não vê que nada disso faz sentido algum,” 
(GERSÃO, 1995, p. 113) – diz impaciente Afonso, o companheiro, denunciando, ainda que não o saiba, 
a impossibilidade de dizer, ou, conforme Mauthner, “a impotência da linguagem como instrumento de 
conhecimento” (MAUTHNER, 2001, p. 112).

 Uma leitura à luz do Tractatus logico-philosophicus, de Ludwig Wittgenstein, pode mostrar que a 
fala de Lídia não faz sentido porque tenta superar a impotência da língua para expressar o inefável. Para 
o filósofo austríaco, que no Tractatus utiliza a crítica da linguagem mauthneriana associada a preceitos da 
lógica, qualquer tentativa de expressar o inexprimível desembocará sempre no absurdo. Para ele, aquilo 
que a língua não dá conta de dizer deve ser calado ou, antes, mostrado. Temos, portanto, o absurdo como 
forma de silêncio, uma vez que nada diz, ou melhor, não faz sentido no interior da língua. Entretanto, esse 
nonsense é capaz de mostrar aquilo que não se pode dizer.

 Acreditamos inaugurar essa relação entre o calar wittgensteiniano e a tentativa de dizer no interior 
de obras de ficção literária, no entanto, a aproximação do filósofo com a literatura já foi feita por outros 
críticos. Em seu Wittgenstein’s ladder [A escada de Wittgenstein], Marjorie Perloff “encontra uma afinida-
de marcante entre a prática filosófica de Ludwig Wittgenstein (...) e a prática poética de alguns escritores 
vanguardistas do século XX”2. Para Perloff, que vê grande semelhança entre os escritos de Wittgenstein e 
os jogos de palavras encontrados em Gertrude Stein ou Samuel Beckett, como trocadilhos e quebras de 

1. Este estudo é parte de nossa pesquisa de doutorado, em que se analisam as formas do silêncio na obra de Teolinda Gersão.

2. “Perloff finds a striking affinity between the philosophical practice of Ludwig Wittgenstein […] and the poetic practice of 
certain 20th-century avant-garde writers” (tradução nossa).
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sintaxe que proliferam sentidos, ao mesmo tempo em que os corroem, o filósofo foi um dos mais radicais 
dos escritores modernistas; seu modernismo, segundo ela, localiza-se no movimento da narrativa exposi-
tiva para a experimental, aquela em que o leitor é convocado a decifrar um quebra-cabeças (ABRAVANEL, 
1996, p. 98). De acordo com Michael Fischer (1997, p. 490), Perloff se refere a uma “poética wittgenstei-
niana” nos trabalhos de Robert Creeley e Hejinian, bem como classifica de “ficções wittgensteinianas” os 
trabalhos de Bernhard e Bachmann. Garry Hagberg (2014) defende que nos escritos do filósofo a questão 
da estética sempre foi central, mesmo escrevendo sobre o significado, a percepção, a emergência do 
sentido em sua filosofia da mente e da linguagem e, ainda, sobre filosofia da matemática. Para o autor, 
Wittgenstein não situa a estética na periferia dos assuntos filosóficos, tampouco no centro de um grupo 
interessado em tais assuntos, uma vez que para ele a estética pode constituir uma área em si mesma. Pelo 
contrário, ele entrelaça as diversas vertentes do assunto em seus escritos de modo a mostrar explicita-
mente em alguns casos, e implicitamente em outros, as conexões que subjazem as considerações sobre 
estética e todas as outras áreas da filosofia sobre as quais ele se debruçou.

 Partindo das observações iniciais acerca da tratativa do silêncio no romance de estreia de Teolinda 
Gersão, e da hipótese de que sua produção posterior pode estar assentada numa abordagem linguística e 
estrutural do silêncio como meio de a própria literatura superar o hiato que há entre a língua e o pensa-
mento (a expressão do pensamento esbarra nesse hiato), analisa-se, neste artigo, a presença do silêncio 
no livro3 Os guarda-chuvas cintilantes, da mesma autora, à luz das proposições de Wittgenstein em seu 
Tractatus logico-philosophicus.

 O intercâmbio entre filosofia e literatura não é incomum, principalmente tendo em vista que 
questões referentes à linguagem, à representação e à realidade são preocupações comuns das duas áre-
as. No primeiro Wittgenstein4, a questão de como a linguagem pode representar a realidade é primor-
dial, daí fazermos essa aproximação entre o livro de Teolinda Gersão e o Tractatus, levando-se em conta 
que a capacidade representativa da linguagem vem sendo posta em xeque pela modernidade estética. 
A leitura do Tractatus logico-philosophicus permite afirmar que a crise da representação não é exclusiva 
da literatura. É notável, no pensamento contemporâneo, o esbatimento das fronteiras que separam o 
literário e o não literário, como Perloff procura demonstrar ao aproximar a escritura de autores como 
Gertrude Stein ou Samuel Beckett da de Wittgenstein. Em relação ao tema de Os guarda-chuvas cintilan-
tes, em que ressalta a busca da identidade, a questão do que pode ou não ser expresso pela linguagem 
assume contornos relevantes. A esse respeito, Marjorie Perloff (1996), falando sobre a influência de 
Wittgenstein sobre as poéticas de Becket, Bachmann e Bernstein, aponta a constante luta do filósofo 
consigo mesmo e com a linguagem e como essa luta nunca lhe permitiu aceitar como definitiva nenhuma 
resposta que se quisesse verdadeira ou totalizante. Nesse sentido, para a autora, o culto da personalida-
de afigura-se como o culto de algo fora da linguagem, tendo em vista o aforismo 5.65, segundo o qual os 
limites do mundo são os limites do pensamento.

 Os guarda-chuvas cintilantes, cuja designação paratextual, “Diário”, cria uma expectativa que, ini-
ciada a leitura, não se atende plenamente, com sua estrutura desconexa erigida sobre fragmentos discur-
sivos entre os quais o nexo é tênue ou mesmo inexistente, parece coerente com as considerações feitas 
por Susan Sontag (1987) sobre a obra de arte moderna6. Segundo ela, essa arte é extremamente relutante 
em se comunicar com o público e essa relutância tem sua mais ampla extensão no silêncio:

3. Evita-se, neste artigo, o uso do termo romance para referir Os guarda-chuvas cintilantes, uma vez que a classificação de 
gênero dessa publicação ainda é polêmica entre os críticos.

4. A filosofia do Tractatus logico-philosophicus corresponde ao primeiro Wittgenstein. Toda sua produção posterior, ao segun-
do, de acordo com os intérpretes de sua obra. (D’OLIVEIRA, 1999, p. 8).

5. “Os limites de minha linguagem significam os limites de meu mundo” (WITTGENSTEIN, 1973, p. 163).

6. Assim como Sontag, consideramos que a literatura é abrangida pelo termo “obra de arte”.
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A exemplar opção do artista moderno pelo silêncio raramente é levada a tal ponto de simplificação 
final de forma que se torne literalmente silencioso. O mais usual é que continue a falar, mas de uma 
maneira que seu público não pode ouvir. A maioria da arte de valor de nosso tempo tem sido experi-
mentada pelo público como um movimento em direção ao silêncio (ou à inteligibilidade, à invisibilida-
de, à inaudibilidade). (SONTAG, 1987, p. 15).

 A despeito da aparente intenção de negar-se ao público, essa obra de arte ainda diz algo; confor-
me Sontag (1987, p. 18), o silêncio é uma “forma de discurso (...) e um elemento em um diálogo”. Assim, 
faz-se necessário que um exame das formas artísticas do silêncio apoie-se na observação dos caminhos 
que conduziram às particularidades da arte moderna, a fim de se entender a presença desse silêncio que, 
paradoxalmente, está ali para dizer algo (ou mostrar, conforme Wittgenstein).

 Dentre os variados autores que abordam a temática da arte moderna, cremos que Anatol Rosen-
feld (2009) tece, em suas (declaradamente despretensiosas) Reflexões sobre o romance moderno, valiosas 
considerações para interpretar a literatura moderna. Baseando-se “numa série de hipóteses possivelmen-
te fecundas” (ROSENFELD, 2009, p. 75) essas reflexões vão buscar no sentimento de fragmentação do 
indivíduo a origem dos movimentos que conduziram à quebra de paradigmas pela arte moderna. Dentre 
essas hipóteses, a de que a ‘desrealização’ na pintura – entendida, grosso modo, como a recusa da função 
mimética – é de extrema importância no contexto da modernidade estética, chama-nos particularmente 
a atenção, uma vez que essa desrealização tem seu paralelo na literatura.

 Para Rosenfeld (2009, p. 80) a abolição da perspectiva na pintura, principal técnica de desre-
alização, tem seu correspondente literário na eliminação da sucessão temporal. A nosso ver a incor-
poração, pelo texto literário, do impossível e do absurdo ao lado do verossimilhante também é uma 
forma de recusa do realismo muito próxima da abolição da perspectiva na pintura; ambas remetem 
à ideia de silêncio tanto de Susan Sontag (1987, p. 15) – “lacuna sensorial entre o artista e seu públi-
co” – quanto de Wittgenstein (1968, p. 53) segundo a qual tudo o que pode ser dito, pode ser dito 
claramente, caso contrário, deve ser calado. Como se verá, o ‘calar’ wittgensteiniano não se refere à 
ausência de palavras, mas ao seu uso fora dos limites da linguagem – desembocando no absurdo – 
para mostrar já que não se consegue dizer.

 Ainda que a denominação de diário, com que se apresenta Os guarda-chuvas cintilantes, pas-
se despercebida ao leitor desavisado, ela lhe é insinuada logo às primeiras páginas, uma vez que 
os registros são datados – não de forma completa (e convencional), com dia, mês e ano, mas, de 
qualquer forma, datados. Essa estrutura, conformada, ainda que com transgressões, com o modelo 
diarístico, porém associada a um discurso que viola, ou mesmo nega, esse modelo, é o viés sobre o 
qual esta análise se detém.

 Em suma, procura-se demonstrar como o silêncio é apropriado em Os guarda-chuvas cintilantes 
e como se apresenta na estrutura da obra. Para tal, utiliza-se a ideia wittgensteiniana de silêncio procu-
rando relacionar a estrutura fragmentária do livro e seu discurso aparentemente desprovido de sentido 
àquilo que para o filósofo corresponde ao calar (mostrar). As reflexões de Anatol Rosenfeld são utilizadas 
no sentido de se elucidarem os caminhos que conduziram a uma aparente recusa da arte moderna em se 
comunicar com o público.
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O silêncio em Wittgenstein ou o fracasso da linguagem7 ante o indizível

Em geral o que pode ser dito, o pode ser claramente, mas o que não se pode falar 
deve-se calar. (WITTGENSTEIN, 1968, p. 53).

 A sentença em epígrafe, síntese, segundo Ludwig Wittgenstein, de todo o sentido de sua obra 
Tractatus logico-philosophicus, remete-nos à problemática sobre a impotência da língua diante de certas 
necessidades de expressão humanas para as quais as palavras ou não bastam, ou simplesmente inexistem; 
aquilo, pois, que para o filósofo austríaco deve-se calar refere-se ao que esbarra nessa ordem de impossi-
bilidade. Há, segundo ele, um limite para a expressão do pensamento, “traçado unicamente no interior da 
língua” além do qual tudo é considerado “simplesmente absurdo” (WITTGENSTEIN, 1968, p. 53).

 Para chegar a essa conclusão, Wittgenstein percorreu fundamentos da ética e da lógica. Entre-
tanto, compreender a filosofia tractatiana exige, segundo Paulo Roberto Margutti (2004), conhecer a 
visão de mundo em meio à qual o pensamento do primeiro Wittgenstein se fundamenta e cujos princi-
pais expoentes podem ser divididos em três grupos. Do primeiro, composto por William James, Tolstoi, 
Schopenhauer e Weininger, sobressai a ideia da assunção da ‘existência da experiência mística’, isto é, 
da ‘contemplação beatífica de uma realidade mais elevada’. O segundo grupo caracteriza ‘a tendência 
lógico-científica’, segundo a qual os problemas científicos e filosóficos podem ser resolvidos por meio 
‘da análise lógica da linguagem’. Seus autores, Hertz, Boltzmann, Frege e Russel, creem na possibilidade 
de descrever o mundo de maneira lógica por meio da linguagem científica. O terceiro grupo constitui-se 
unicamente por Fritz Mauthner, a quem interessa uma crítica da linguagem feita por meio da própria 
linguagem (MARGUTTI, 2004, p. 84).

 Muito embora o pensamento desses grupos tenha atuado de modo combinado como ponto de 
partida para a elaboração do Tractatus, interessa-nos em particular a influência de Mauthner, para quem 
“a realidade está sempre um passo adiante da linguagem, a qual, embora lute desesperadamente para 
expressá-la, jamais terá sucesso nessa empreitada” (MARGUTTI, 2004, p. 84). Dessa constatação decorre, 
naturalmente, a conclusão de que a experiência mística não pode ser descrita e de que a ciência natural é 
impossível (MARGUTTI, 2004, p. 85).

 Apesar disso, ainda conforme a interpretação de Margutti (2004, p. 86), Wittgenstein parecia 
acreditar numa forma lógico-científica de descrever o mundo, ainda que essa crença conflitasse com 
o princípio mauthneriano de que “a linguagem é congenitamente incapaz de descrever a realidade, 
exigindo que nos refugiemos no silêncio místico”. Suas observações indicavam, por um lado, que Mau-
thner poderia ter “alguma razão”, uma vez que se admitia entre os estudiosos de inclinação metafísica a 
impossibilidade de descrever adequadamente a experiência mística; por outro lado, poderia haver falha 
em algum ponto do princípio mauthneriano, já que a descrição científica do mundo em termos lógicos 
se mostrava plausível. Portanto, para Wittgenstein era mister estabelecer, no interior da própria língua, 
o que se podia e o que não se podia dizer.

 Em seu Tractatus logico-philosophicus, o filósofo vienense desenvolve a teoria da figuração, de 
acordo com a qual uma sentença é uma figuração da realidade, isto é, “um nome representa uma coisa, 
outra coisa, e estão ligados entre si de tal modo que o todo, como quadro vivo, representa o estado de coi-

7. Segundo teóricos do filósofo, Wittgenstein utiliza o termo “linguagem” referindo-se a todos os tipos de linguagens. Neste 
artigo, é à língua que nos referimos ao falar da possibilidade/impossibilidade de dizer e, na medida do possível, preferimos 
usar esse termo para evitar ambiguidades; em se tratando de outros tipos de linguagem, procuramos especificar, por exemplo, 
linguagem científica; em contextos em que o uso de “linguagem” remete claramente à língua, sem provocar qualquer equívoco, 
a palavra é usada por simples questão de apuro do texto.
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sas” (D’OLIVEIRA, 1999, p. 9)8. Portanto, há um paralelismo entre o mundo e as estruturas da linguagem, 
de tal forma que em uma proposição (sentença) deve haver tantos elementos quantos os que existem no 
estado de coisas afigurado, isto é, deve haver “uma mesma multiplicidade lógica ou matemática entre a fi-
guração e aquilo que é afigurado”. Assim, aquilo que há em comum entre figuração e afigurado é definido 
como “forma de representação” e a possibilidade de que a relação feita na figuração seja a mesma entre 
as coisas no mundo é chamada ‘forma da realidade’ (D’OLIVEIRA, 1999, p. 9).

 A partir dessas premissas Wittgenstein conclui que distinguir entre o que pode ser dito por meio da 
língua e o que não pode ser dito, mas apenas mostrado, é a síntese de todo o problema da filosofia, pois

(...) embora uma sentença possa afigurar a realidade, ela não é capaz de fazê-lo no que respeita à sua 
própria forma de representação. Se deve haver algo de idêntico na figuração e no afigurado a fim de 
que um possa ser a figuração do outro, então, a forma lógica (ao mesmo tempo forma da realidade) 
que todas as figurações devem possuir, não pode ser afigurada por nenhuma figuração. Caso contrá-
rio, cair-se-ia em uma regressão ao infinito, ou seja, seria necessário supor uma segunda linguagem 
que representaria a primeira, e assim sucessivamente (D’OLIVEIRA, 1999, p. 9, grifos do autor).

 Por outras palavras, a linguagem só pode falar do mundo por meio de proposições declarativas ou 
do conteúdo descritivo delas “para dar ordens, fazer perguntas e expressar emoções” (MARGUTTI, 2004, 
p. 98). Assim ocorre, por exemplo, com a metafísica ao tentar falar sobre a essência do mundo enquanto a 
linguagem só pode falar de fatos, ou com a ética que tenta falar em “valores absolutos”, mas a linguagem 
só conhece os valores “em sentido relativo, que nada mais são do que listas de fatos” (MARGUTTI, 2004, 
p. 99). Nos dois casos, prossegue Margutti, a dificuldade se repete, pois aquilo que a ética e a metafísica 
intentam descrever é correto, porém não pode ser dito. Mas como algo que está correto não pode ser 
dito? A resposta está em entender o que não pode ser dito como pertencente ao domínio do sujeito trans-
cendental, o qual não está no mundo:

Esse problema está relacionado com a distinção wittgeinsteiniana entre dizer e mostrar [...]. Tudo 
indica que o dizer é um fato mundano, submetido às leis do mundo enquanto representação, ao 
passo que o mostrar pertence ao limite do mundo e ultrapassa essas mesmas leis (MARGUTTI, 2004, 
p. 99, grifos do autor).

 Para traçar o limite entre as dimensões do dizer e do mostrar – o pensar envolve ambas – Wittgenstein 
recorre ao procedimento da crítica da linguagem, “que corresponde a uma tentativa fracassada de dizer 
o que apenas se mostra, um desesperado debater-se contra os limites do exprimível para ultrapassá-lo” 
(MARGUTTI, 2004, p. 100).

 Percebida como fracassada a tentativa de dizer o indizível, tem-se que o próprio Tractatus com-
põe-se de uma série de contrassensos, como pontua o próprio autor na proposição 6.54: “Minhas pro-
posições se elucidam do seguinte modo: quem me entende, por fim as reconhecerá como absurdas” 
(WITTGENSTEIN, 1968, p. 129). Na interpretação de Margutti (2004, p. 100), com isso Wittgenstein quer 
significar que suas proposições “revelam não apenas a sua insuficiência para dizer o que pretendem, mas 
também a total insuficiência da linguagem para ir além do mero conteúdo descritivo”.

 É esse entendimento – essa clarificação – que conduz Wittgenstein à percepção de que o caminho 
percorrido pelo Tractatus deve ser abandonado ao final, embora tenha sido por meio dele que se tenha che-
gado à compreensão da impossibilidade do dizer e da necessidade de se contemplar o mundo em místico 

8. O conjunto dos estados de coisas possíveis, i.e., existentes ou não, constitui a realidade, enquanto os estados de coisas exis-
tentes constituem o mundo, conforme as proposições tractatianas 1.1: “O mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas”, 2: 
“O que ocorre, o fato, é o subsistir dos estados de coisas” e 2.06: “A subsistência e a não-subsistência dos estados de coisas é a 
realidade” (WITTGENSTEIN, 1968, p. 55).
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silêncio. Na proposição 6.54, de que citamos um fragmento acima, o filósofo complementa que, embora ab-
surdas, é graças às suas proposições, “por elas”, que se pode escalar “para além delas”: “(É preciso por assim 
dizer jogar fora a escada depois de ter subido por ela.)”. É preciso vencer as proposições “para ver o mundo 
corretamente”, prossegue Wittgenstein para em seguida finalizar seu tratado com a proposição de número 
7, segundo a qual “o que não se pode falar, deve-se calar” (WITTGENSTEIN, 1968, p. 129).

O diário, caixa de silêncio

Sei que o “eu” é um poço sem fundo, e que a escrita é a perseguição infinita de um 
objecto que fica sempre além do alcançável (GERSÃO, 2013, p. 13).

 O livro que ora analisamos tem um título impactante que atrai pela imagem que enseja, ao mes-
mo tempo poética e mágica: Os guarda-chuvas cintilantes. E um subtítulo que cria expectativas: diário. O 
primeiro contato do leitor com o livro, quando lê seu título e abre a capa a fim de espreitá-lo, se faz por 
antíteses – impacta, mas atrai, surpreende, mas remete ao esperado. Esse jogo de contrários, de que se 
pode afirmar que é a tônica do livro, segue, até a última página, seduzindo e repudiando o leitor que en-
vida esforços para vencer a barreira de silêncio que o discurso incomum lhe impõe.

 Apesar do paratexto “diário”, o terceiro livro de Teolinda Gersão é de difícil classificação quanto ao 
gênero, graças ao seu discurso desconexo, que se oferece em registros caóticos que beiram o surrealismo. 
A essa discussão outros críticos já se dedicaram, sem, no entanto, chegarem a uma posição definitiva:

Maria Alzira Seixo admite ser este um livro “estranho e algo furtivo”, mas defende que, ainda assim, 
se lhe deve chamar “‘diário’ como faz a autora”. Rogério Miguel Puga opta pela designação de “diá-
rio ficcional”, argumentando que não poderia tratar-se de um romance-diário. Maria de Jesus Galrão 
Matias classifica-o como “diário ficcionado”. Clara Rocha adota a designação de “diário heterodoxo”, 
acentuando a vertente da paródia da forma diarística. Maria de Fátima Marinho considera este livro 
como um “caso sui generis de diário” que versa sobre a “reflexão, a vários níveis, sobre a escrita e a 
construção de enredos (imaginários ou não), através dessa mesma escrita.” É importante salientar 
que dos vários comentários da autora se deduz que o texto se situa entre os géneros do “romance” e 
do “diário” (CUNHA, 2013, p. 322).

 A própria Teolinda Gersão reflete sobre o mesmo ponto, em seu As águas livres, publicado em 2013:

Houve quem, apesar de tudo, chamasse romance aos Guarda-chuvas. Julgo que poderia ser talvez um 
romance ao contrário, sem uma história dentro, embora muitas histórias possam assomar à superfície 
para logo desaparecerem, porque não quero contar nenhuma, e onde não há um narrador, mas ape-
nas as sombras que ele deixa na parede. (GERSÃO, 2013, p. 13).

 Essa escrita que se nega ao modelo paradigmático do romance e chama para si a definição de diá-
rio, para, entretanto, subvertê-la em seus princípios mais elementares, assenta-se, iniludivelmente, numa 
forma de não dizer que, analisada à luz da filosofia tractatiana, se oferece como tentativa de mostrar.

 O uso do diário como “molde conformador da ficção” (CUNHA, 2013, p. 10) relaciona-se com o 
que se convencionou chamar de literatura intimista, cuja base é a escrita do eu. O conceito de literatura 
intimista foi sintetizado por Philippe Lejeune em seu Le pacte autobiographique como um “discurso re-
trospectivo em prosa que uma pessoa real faz de sua vida, enfatizando aspectos individuais e, em parti-
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cular, aspectos de sua personalidade” (LEJEUNE apud CUNHA, 2013, p. 13)9. A despeito dessa afirmação, 
a descoincidência entre o autor real e aquele que escreve o diário é comum e caracteriza, entre outros 
elementos, o romance-diário.

 O romance-diário, segundo Sílvia Marisa dos Santos Almeida Cunha (2013, p. 11), é um subgênero 
literário sob o qual se encontram obras de ficção realizadas integralmente em forma de diário. É impor-
tante distingui-lo do diário ficcional, que se refere a inserções ficcionais, redigidas em forma de diário, no 
interior de outra obra de ficção, um romance, por exemplo. Por esse motivo, explica Sílvia Cunha, citando 
H. Porter Abbot, todos os romances-diários são diários ficcionais, porém, o oposto não é sempre verda-
deiro. Como se pode depreender das discussões acerca de sua classificação tipológica, Os guarda-chuvas 
cintilantes não se enquadram em nenhum dos dois tipos. Mesmo a (suposta) descoincidência entre a au-
tora real e a mulher que escreve o diário não é suficiente para enquadrá-lo nos moldes do romance-diário. 
Permanece, portanto, sua relação com o diário em sua acepção primeira10, isto é, fora do campo literário, 
e sobressai o fato de que é na transgressão desse gênero que a obra se realiza.

 Em termos formais o livro em pouco, ou em quase nada, afronta o diário, que se caracteriza por 
uma escrita feita na forma de entradas cronológicas, fragmentárias e não hierarquizadas, isto é, cada en-
trada se inicia e se fecha em si mesma, consubstanciando-se como micronarrativa; seu objetivo não é o 
de contar uma história, mas o de registrar os dias, por essa razão, o diário possui duração indeterminada, 
não possui começo, meio ou fim (CUNHA, 2013, p. 20). Nesse sentido, ainda que a última página do livro 
de Teolinda Gersão seja demarcada pela inesperada palavra ‘fim’, em todo o resto segue a estrutura dia-
rística, apresentando pequenos fragmentos de discurso datados e não hierarquizados.

 No plano do discurso, entretanto, a obra surpreende e causa desconforto, pois, para além da quase 
inexistência de nexo entre os diversos fragmentos, há “o registo quase surrealizante dos episódios que 
conta e das personagens que cria” (CUNHA, 2013, p. 299).

 O eixo da escrita, em torno do qual a diarista ficcional se movimenta, é a ideia de que não se pode 
captar o eu e descrevê-lo de modo inequívoco, pois o que existe é uma multiplicidade de eus em um ser 
apenas aparentemente uno. Interiormente, esses muitos eus de que se compõe a personalidade que o 
indivíduo se esforça por apresentar como sua (e única) estão permanentemente em conflito, de modo que 
é impossível, até mesmo para o próprio indivíduo, captar-se e descrever-se como forma íntegra e unívoca. 
Se o ser é indizível, isto é, se nada se pode dizer dele de forma definitiva porque é impossível expressar 
pela língua a sua multiplicidade, é preciso, então, mostrar ou essa impossibilidade de dizer ou a multipli-
cidade que compõe o indivíduo. Quaisquer dessas tentativas implica recorrer a algo fora da língua. Pen-
sando com Wittgenstein, para quem o limite para a expressão do pensamento humano circunscreve-se 
ao interior da língua (WITTGENSTEIN, 1968, p. 53), a tentativa da diarista de Os guarda-chuvas cintilantes 
só pode recair naquilo que o filósofo considera “simplesmente absurdo” (WITTGENSTEIN, 1968, p. 53). 

9. “Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa proper existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuel-
le, en particulier sur l’histoire de sa personnalité”. Tradução nossa.

10. Além de se constituir pelo registro do dia-a-dia, com preeminência do tempo presente sobre o passado ou o futuro, o diário 
também se caracteriza, de acordo com Alain Girard, pela “presença assídua do autor que escreve aquilo que vê, ouve e vive, 
pelo que é preferencialmente usado o pronome pessoal de primeira pessoa” (CUNHA, 2013, p. 19).
Além disso, tematiza a vida privada do autor mais do que acontecimentos externos: “Même s’il evoque des événements ex-
térieurs, même s’il s’anime à propos de la rencontre d’une autre personne, ou d’une conversation, ou de toute circonstance 
qui met en cause autrui, ce n’est pas l’événement, ni l’autre, en eux-mêmes, qui intéressent le rédacteur, mais seulement leur 
résonance, ou encore leur réfraction dans sa conscience (GIRARD apud CUNHA, 2013, p. 20). (“Ainda que evoque eventos ex-
ternos, ou fale sobre o encontro com outra pessoa, ou sobre uma conversa ou qualquer circunstância que implique outros, não 
é o evento nem o outro, em si mesmos, que interessam ao escritor do diário, mas o eco ou refração desses assuntos em sua 
própria consciência”. Tradução nossa).
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Assim, é o paratexto “diário” que, paradoxalmente, reveste de sentido a escrita absurda do livro; sem essa 
indicação, o livro seria uma reunião de microcontos surreais dos quais dificilmente se captaria o sentido; 
entretanto, por causa dela cria-se no leitor, apoiado nas convicções sobre o gênero diarístico, a expectati-
va de encontrar um “eu” integral e sinceramente transcrito correspondente ao autor da escrita (ainda que 
esse autor seja um ente ficcional) e é esse contrato que dá sentido à leitura. Todavia, ao frustrar-se essa 
expectativa, chega-se à percepção daquilo que a escrita deseja mostrar.

 Seguindo um princípio similar ao da escada de Wittgenstein, a qual é preciso ser abandonada de-
pois de galgada11. a diarista se serve do diário para mostrar a sua inutilidade como forma de projeção de 
um eu: “Os diários assentavam no equívoco de que o eu, o real e o tempo existiam e eram definíveis e fixá-
veis – mas a verdade era outra, para quem tivesse olhos suficientemente corrosivos para vê-la, suspeitou” 
(GERSÃO, 1984, p. 33). Comparando o excerto à proposição tractatiana de número 6.54 (ver nota 8) nota-
se a coincidência de raciocínio entre ambos, pois, assim como as proposições são absurdas por tentarem 
dizer o indizível – mas, a despeito disso, mostram algo – o diário também é absurdo se considerado como 
meio para que nele o indivíduo se mostre de forma íntegra e verdadeira. Entretanto, o diário é capaz de 
mostrar uma verdade outra a quem puder entender (quem tiver “olhos suficientemente corrosivos”) que 
é preciso vencê-lo, ou o conceito que dele se tem cristalizado, para entender o eu em sua multiplicidade.

 Nesse sentido, o diário (não literário) é desmascarado como sendo uma caixa de silêncio e não de 
segredos do eu. Para Marisa Cunha o diário “contém uma imagem vazia e sem sentido, destituída de cor-
respondência com o [indivíduo] real”, pois os fragmentos de que se compõe necessitam da reordenação 
do leitor a qual projeta uma ‘unidade ilusória’. (CUNHA, 2013, p. 315). Em Os guarda-chuvas cintilantes 
essa ilusão é negada, em consonância com os rumos da arte moderna que renega, ou põe em xeque, se-
gundo Anatol Rosenfeld (2009, p. 79), “a visão de mundo que se desenvolveu a partir do Renascimento”12, 
decretando, entre outras coisas, o fim do retrato com a eliminação ou deformação do ser humano, da 
realidade dos fenômenos projetados e da ‘perspectiva ilusionista’. Segundo Rosenfeld tudo isso é parte do 
processo de desmascaramento do espaço, do tempo e da causalidade como “meras aparências exteriores, 
como formas epidérmicas por meio das quais o senso comum procura impor uma ordem fictícia à reali-
dade”. Nesse processo, prossegue ele, “foi envolvido também o ser humano. Eliminado ou deformado na 
pintura, também se fragmenta e decompõe no romance. Este, não podendo demiti-lo por inteiro, deixa de 
apresentar o retrato de indivíduos íntegros” (ROSENFELD, 2009, p. 85).

 Assim, a diarista de Os guarda-chuvas cintilantes, que permanece sempre inominada, negando a si 
e ao leitor esse traço individualizante, vai procurando mostrar não só a inutilidade do diário como deposi-
tário de um sujeito que se queira uníssono, como também o estilhaçamento desse sujeito:

Iria pintando em cada dia o seu retrato, decidiu, deixaria retratos sucessivos no tempo, multiplicando-
se para aumentar as suas hipóteses de escapar à morte. Porque a morte levaria muito mais tempo a 
apagar todos esses eus do que apenas um só.
E quando ela estivesse morta e não escrevesse ficariam pelo menos os retratos dela escrevendo, e 
seria como se a vida que ela escrevia pudesse continuar a voltar as páginas (GERSÃO, 1984, p. 28).

11. Proposição 6.54 do Tractatus logico-philosophicus: “Minhas proposições se elucidam do seguinte modo: quem me enten-
de, por fim as reconhecerá como absurdas, quando graças a elas – por elas – tiver escalado para além delas. (É preciso por as-
sim dizer jogar fora a escada depois de ter subido por ela.) Deve-se vencer essas proposições para ver o mundo corretamente” 
(WITTGENSTEIN, 1968, p. 129).

12. De acordo com essa visão, “o mundo é relativizado, visto em relação a uma consciência individual e constituído a partir 
dela; mas essa relatividade reveste-se da ilusão do absoluto. [...] Na filosofia ocidental, essa constituição do mundo a partir da 
consciência humana surge com os sofistas: ‘o homem é a medida de todas as coisas’ [...], ressurge depois na filosofia pós-re-
nascentista com Descartes [que supõe] como única certeza inabalável a do eu existente [e] encontrou sua expressão máxima 
em Kant que projeta o mundo dos ‘fenômenos’ – isto é, o mundo como nos aparece, único a que teríamos acesso – a partir da 
consciência [...]” (ROSENFELD, 2009, p. 78).
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 Como se nota, a escrita, metaforizada pelo retrato, é incapaz de projetar um ser indiviso. Esse fato, 
além de mencionado textualmente – “todos esses eus” – é incorporado à própria estrutura, na oscilação 
entre a primeira e a terceira pessoas. No excerto acima a diarista refere-se a si mesma pelo pronome ‘ela’, 
patenteando sua cisão e a impossibilidade de falar de si mesma. Para Michel Butor, que retoma a metáfora 
do retrato ao abordar a oscilação entre a primeira e a terceira pessoa gramatical no romance, a perso-
nagem que assim procede “não sabe dizer-nos o que sabe de si mesma” (BUTOR apud CUNHA, 2013, p. 
306)13. Tanto é assim que falham todas as tentativas da diarista de captar-se a si própria:

Olhou-se ao espelho, para ver como ficaria no retrato. Mas a imagem que viu não lhe pareceu exacta. 
Procurou debalde em todos os espelhos, no espelho oval do quarto, no espelho escuro da entrada, no 
espelho envelhecido da sala, nos pequenos espelhos da carteira, no interior das caixas de pó-de-arroz 
e de ‘make-up’. Mas a imagem pareceu-lhe cada vez mais inexacta (GERSÃO, 1984, p. 29).
Então foi ao fotógrafo, tirar o retrato.
(...) (o tempo parado, o instante preso, ficarás assim pela eternidade adiante – as fotografias eram 
uma imagem da morte, o seu rosto sem vida, uma máscara de cera, fixa, fria) não havia exactidão e 
tudo era manipulável, viu enquanto ele levantava e baixava os guarda-chuvas luminosos, a máquina 
deveria ser imparcial e exacta, mas de algum modo ele fazia-a mentir, e também ela própria era um 
objecto, assim exposta, à mercê da luz e da objectiva.

De tão manipulada e de tão morta, também não se reconheceu nesse retrato (GERSÃO, 1984, p. 30).

 Esse questionamento que duvida “da posição absoluta da ‘consciência central’”, embora tenha 
revolucionado a arte moderna, é “corriqueiro na ciência e na filosofia” (ROSENFELD, 2009, p. 81). 
Quase meio século antes, Wittgenstein também o afirmava, embora por outras palavras, em seu tratado 
lógico-filosófico. De sua proposição 3.02, que estabelece que “[o] pensamento contém a possibilidade 
da situação que ele pensa. O que é pensável também é possível” (WITTGENSTEIN, 1968, p. 61), depre-
ende-se o quanto a apreensão do mundo a partir da consciência é limitada, uma vez que a expressão 
do que é pensável circunscreve-se aos limites da língua. Em 3.031 ao salientar que “[j]á foi dito que 
Deus poderia criar tudo, salvo o que contrariasse as leis lógicas. Isto porque não podemos dizer como 
pareceria um mundo ilógico” (WITTGENSTEIN, 1968, p. 61, grifo do autor), o filósofo desmascara a 
fragilidade dessa consciência que, desejando-se absoluta, projeta o próprio Deus, porém o submete 
aos mesmos limites que a cerceiam.

 A diarista de Os guarda-chuvas cintilantes constata esse poder limitador e o mundo artificial que 
projeta, debatendo-se entre submeter-se a essa consciência ou subjugá-la:

[...] o rigor, por exemplo, com que domava ou desmanchava os sonhos, obrigando-se a lembrá-los, 
obrigando-os a saltar por dentro de arcos incendiados, as flores imaginadas formando finalmente um 
ramo, as flores de sombra, de sol, de areia, domar o vento, aprender a cavalgar o vento, pôr um risco 
de azul a contornar o mar, a dura acrobacia do seu corpo, ao mesmo tempo solto e geométrico, os 
difíceis exercícios interiores, os saltos mortais de olhos vendados, sobre um fio de arame estendido 
entre possível e impossível (GERSÃO, 1984, p. 9).

 Voltando a Wittgenstein, para quem “o mundo é determinado pelos fatos e por isso consiste em 
todos os fatos” (WITTGENSTEIN, 1968, p. 55, grifo do autor), tem-se que a consciência somente pode pro-
jetar um mundo lógico, único sobre o qual a língua é capaz de dizer. Constatada, porém, a artificialidade 
dessa projeção consciente, que procura ordenar de modo ilusório a realidade, é ao inconsciente que se 
recorre em busca da “visão de uma realidade mais profunda, mais real que a do senso comum” (ROSENFELD, 

13. “Le «il» nous laisse à l’extérieur, le «je» nous fait entrer à l’intérieur fermé comme le cabinet noir dans lequel un photo-
graphe développe ses clichés. Ce personnage ne peut nous dire ce qu’il sait de lui-même.” (O “ele” conduz-nos ao exterior, o 
“eu” nos faz adentrar o interior fechado como a cabine escura onde um fotógrafo faz suas fotos. Esse personagem é incapaz de 
dizer-nos o que sabe de si mesmo). Tradução nossa.
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2009, p. 81). Entretanto, as imagens do inconsciente esbarram na insuficiência da língua para dizer delas. 
De acordo com a proposição 3.032 do filósofo austríaco, “representar na linguagem algo que ‘contrarie 
as leis lógicas’ é tão pouco possível como representar, na geometria, por meio de suas coordenadas, 
uma figura que contrarie as leis do espaço; ou, então, dar as coordenadas de um ponto inexistente” 
(WITTGENSTEIN, 1968, p. 61).

 Entretanto, expressionistas, surrealistas, cubistas, valendo-se do insólito e da deformação da 
imagem, negaram-se a essa ditadura do realismo e produziram obras que expressam “emoções e visões 
subjetivas”, ou a “imagem onírica de um mundo dissociado e absurdo” ou, ainda, reduzem a realidade 
“a suas configurações geométricas subjacentes” (ROSENFELD, 2009, p. 76). Assim como o pintor holan-
dês Escher, que incorpora à sua obra estruturas irrealizáveis como a do cubo ou do triângulo impossí-
veis, para subverter, por meio da ilusão de ótica, a realidade projetada pela consciência14, a redatora 
de Os guarda-chuvas cintilantes também integra ao seu diário o impossível e o absurdo para delatar “a 
limitação da nossa percepção da realidade diante da impossibilidade de apreender a coexistência do 
diverso” (OLIVEIRA; FONSECA, 2006, p. 35). Como não consegue exprimir por palavras sua própria mul-
tiplicidade nem sua dificuldade – quase incapacidade – de captar de si mesma algo que possa defini-la 
enquanto indivíduo, ela recorre ao absurdo:

São os óculos que estão mal graduados, pensou. Tirou os óculos, e depois os olhos, pôs duas folhas 
no buraco dos olhos, duas pedras, dois pássaros, duas nuvens, duas gotas de água, duas algas verdes, 
duas âncoras, dois barcos, dois peixes, dois sóis, e teve a visão das pedras, das folhas, dos pássaros, 
dos peixes, variou e depois formou todas as combinações possíveis, no lugar dos olhos, uma folha e 
um peixe, uma nuvem e um barco, uma alga e um pássaro, um peixe e uma nuvem, uma pedra e um 
sol, uma âncora e um pássaro, variou e combinou até cair de cansaço. Mas a imagem do espelho con-
tinuava a não se parecer com ela (GERSÃO, 1984, p. 29).

Considerações finais e ainda outras

Pretendo, portanto, estabelecer um limite ao pensar, ou melhor, não ao pensar, mas à expressão 
do pensamento porquanto para traçar um limite ao pensar deveríamos poder pensar ambos os la-
dos desse limite (de sorte que deveríamos pensar o que não pode ser pensado). O limite será, pois, 
traçado unicamente no interior da língua; tudo o que fica além dele será simplesmente absurdo 
(WITTGENSTEIN, 1968, p. 53).

O único romance que valeria a pena escrever seria aquele em que a personagem procurava deses-
peradamente uma saída, e um dia tropeçava efetivamente nela, e caía para fora, pensou. Mas esse 
romance era impossível, porque o que caía para fora não era pensável. A própria linguagem também 
ficava dentro do sistema (GERSÃO, 1984, p. 91).

 Os guarda-chuvas cintilantes, livro em que o tênue nexo entre os episódios fragmentados e quase 
surreais precisa ser perseguido pelo leitor, poderia ser um livro de contos, ou um romance: “Apenas um fio 
mais, atando as coisas, e seria um romance, e se ela não cedesse à tentação e não atasse o fio seria talvez o 
universo, a possibilidade de todos os romances, excluindo a realidade de nenhum” (GERSÃO, 1984, p. 90).

 Não é, portanto, um romance. Não só porque sua redatora inominada não cede à tentação e não 
ata o fio, mas porque, sob seu título, a palavra diário impõe outro contrato de leitura que não o do roman-
ce. Conhecido como espaço onde um “eu” se confessa sem pudores ou receios, espaço para onde se ver-

14. “Escher oferece, com os jogos de perspectiva, um meio de visualização da relatividade que se contrapõe ao absoluto. Con-
ceitos do cotidiano como em cima e em baixo, dentro e fora, são relativos e alterados; relações absolutamente novas a partir de 
elementos habituais apresentam mundos, ao mesmo tempo, estranhos e possíveis” (OLIVEIRA; FONSECA, 2006, p. 35).
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tem os episódios cotidianos observados pela perspectiva de quem o escreve, o diário se vende como caixa 
de segredos e repositório de um “eu” verdadeiro. É com essa expectativa que o leitor vai às suas páginas, 
movido pela curiosidade voyeurista pela intimidade alheia. Ao deparar-se, entretanto, com os fragmentos 
a que não só falta o fio atador, mas o próprio eu da escrita, o leitor resta confuso e incomodado.

 O diário, que alcançou grande repercussão “com o surto do individualismo romântico” (CUNHA, 
2009, p. 15), revela-se, na contemporaneidade, vazio de sentido, uma vez que o sujeito moderno tem 
consciência de sua fragmentação e instabilidade no mundo. “O sentimento dessa ‘consciência infeliz’ sus-
cita uma verdadeira angústia [e] o desejo de fugir para um mundo ou uma época em que o homem, fundi-
do com a vida universal, ainda não conquistara os contornos definitivos do eu” (ROSENFELD, 2009, p. 88). 

 No campo das artes, essa angústia induz às técnicas de pesquisa e experimentação. No romance, 
desfaz-se a personalidade individual, que se torna abstrata “para que se revelem tanto melhor as configu-
rações arquetípicas do ser humano” (ROSENFELD, 2009, p. 89). Esse percurso que vai do auge da individu-
ação até a busca de ressignificação do “eu” é abordado pela diarista de Os guarda-chuvas cintilantes:

Sou lindíssimo, disse o autor fascinado. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. De tal modo que não pos-
so despegar os olhos do espelho. E tudo o que existe, sou tentado a converter em ‘eu’. Porque só 
tenho olhos para mim.

Sentou-se na cadeira, cruzou as pernas e começou a devorar o mundo. Engolia, engolia, engordava sem 
medida e a inflação do eu era tão grande que a certa altura rebentava e caía numa chuva de estilhaços.

E então pacientemente, de gatas, ia procurando os pedaços, aqui e ali, e começava a colá-los outra vez 
com Araldite (GERSÃO, 1984, p. 25).

 Nesse excerto, que constitui a entrada do diário de “quarta, 5”, a diarista encontra uma metáfora 
adequada para falar do indivíduo centrado em si mesmo, que projeta o mundo a partir de sua própria 
consciência. À medida que o mundo ordenado desse indivíduo começa a perder sentido e ele toma cons-
ciência de sua instabilidade, a metáfora assume contornos alegóricos, denunciando a dificuldade de fa-
lar dele. Finalmente, ao buscar uma expressão desse novo homem que já não se encontra integrado ao 
mundo, a diarista esbarra no indizível. “Existe com certeza o indizível. Isto se mostra, é o que é místico”, 
diz Wittgenstein (1968, p. 129) em seu aforismo 6.522. É preciso, então, mostrá-lo, mas “o que pode ser 
mostrado não pode ser dito”, assevera ainda o filósofo (1968, p. 78) em sua proposição 4.1212. Assim, a 
diarista recorre ao discurso absurdo – o homem de gatas a colar-se com Araldite – para oferecer dele uma 
imagem que se aproxime do que ela não consegue dizer sobre sua desintegração e constante busca por 
uma identidade que se revelará, sempre, frágil e imperfeita.

 Embora o próprio Wittgenstein (1999, p. 26) tenha reconhecido, anos mais tarde, que o Tractatus 
abriga “graves erros”, e que tais erros tenham sido demonstrados por meio da própria lógica matemática15, 
a filosofia tractatiana é pioneira em substituir a reflexão sobre a consciência pela reflexão sobre a língua 
colocando-a em termos radicais (GIANNOTTI, 1968, p. 47). No âmbito desta nossa reflexão sobre o silêncio 
na obra de Teolinda Gersão, interessou-nos, entretanto, o paradoxo no qual se assenta o Tractatus, isto é, 
o de ser uma obra que tenta dizer o que está fora dos limites da língua, constituindo-se, portanto, de pro-
posições absurdas que desembocam na obrigatoriedade do silêncio. Esse paradoxo nos interessa porque o 

15. “[...] a teoria da significação desenvolvida no Tractatus pressupõe a decidibilidade de todas as proposições, isto é, que 
sempre possamos dizer de uma sentença corretamente formada se é falsa ou verdadeira”. Entretanto, “em 1931, Gödel mos-
trou que proposições aritméticas elementares não podiam ser demonstradas na base de um sistema axiomático completo, 
não sendo, pois, possível decidir-se de sua verdade ou falsidade, utilizando unicamente processos postos à disposição pelo 
sistema” (GIANNOTTI, 1968, p. 46). A demonstração de Gödel que, por outras palavras, mostra que “a verdade nem sempre é 
demonstrável” (DOXIADIS, 2010, p. 108), lança por terra “o princípio em que Wittgenstein assentara o Tractatus” (GIANNOTTI, 
1968, p. 46).
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‘calar’ wittgensteiniano traduz-se em ‘mostrar’ – o que não pode ser dito deve ser mostrado, assim pode-
ria ser expressa a proposição de número 7 – entretanto, como bem aponta José Arthur Giannotti (1968, p. 
45), há nisso “uma dificuldade de que o próprio Wittgenstein se deu conta”, a de que “para mostrar o que 
deve ser mostrado além do discurso, para indicar a indizibilidade das formas lógicas é preciso falar, ainda 
que a fala seja absurda”. Todavia, ainda que para Giannotti (1968, p. 45) esse absurdo possa caracterizar 
o Tractatus como “obra de passagem [à qual] não cabe atribuir demasiada importância” uma vez que 
deverá ser abandonado no final, compartilhamos da leitura de Margutti, para quem “embora girando em 
falso através da enunciação de contrassensos que conduzem à morte do dizer, o Tractatus consegue aos 
poucos [...] propiciar um renascimento através do mostrar” valendo-se do “fracasso da tentativa de dizer” 
(MARGUTTI, 2004, p. 101).

 O diário, que em sua acepção não literária já é uma forma silenciada de escrita, na medida em que 
nada diz daquilo que promete, isto é, oferece apenas uma imagem ilusória de sujeito unívoco, é subverti-
do nesse trabalho de Teolinda Gersão, pois rompe o silenciamento original denunciando a falácia, mas o 
aprofunda ao esbarrar na insuficiência da língua para dar conta de um eu multifacetado. Ao final da leitura 
nada se pode dizer de sua autora que a defina de forma individualizada, entretanto, sua multiplicidade foi 
escancarada e mostrou-se a precariedade e efemeridade da personalidade.
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RESUMO

O objetivo deste artigo é analisar a estética do romance Angústia (1936) de Graciliano Ramos, mostrando como 
as imagens da narrativa são apresentadas sob a ótica do Realismo e do Expressionismo. O intuito é verificar de 
que maneira a obra apresenta elementos estéticos do romance realista, principalmente, quanto aos aspectos li-
gados à verossimilhança da narrativa. Por outro lado, analisaremos como o romance apresenta também elemen-
tos estéticos do modernismo europeu de fins do século XIX e início do XX, em especial do Expressionismo. Assim, 
buscaremos compreender como os ideais da arte expressionista encaixaram-se perfeitamente na proposta esté-
tico-ideológica de Graciliano Ramos no romance Angústia. Proposta esta ligada ao drama do sujeito que vive nas 
periferias das grandes cidades, e que não consegue se desvencilhar dos problemas de ordem pessoal e social.

PALAVRAS-CHAVE: Estética. Expressionismo. Angústia.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the aesthetics of Graciliano Ramos’ novel Angústia (1936) by showing 
how the images of the narrative are presented from the perspective of Realism and Expressionism. The aim is 
to examine how the work presents aesthetic elements of the realist novel, that is, how such elements relate to 
the verisimilitude of the narrative. In addition, this article analyzes how this novel presents aesthetic elements 
of late-nineteenth and twentieth century European Modernism, especially Expressionism. The objective here is 
to discuss how the ideals of Expressionist art fits perfectly into the aesthetic and ideological agenda of Graciliano 
Ramos in Angústia. This agenda is linked to the plight of the subject, who lives on the outskirts of big cities and 
who is unable to resolve his personal and social problems.

KEYWORDS: Aesthetics. Expressionism. Anguish.
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Introdução

Vamos falar mal de todos os romancistas que aludem à fome e à miséria das bagaceiras, 
das prisões, dos bairros operários, das casas de cômodos. Acabemos tudo isso.
E a literatura se purificará, tornar-se-á inofensiva e cor-de-rosa, não provocará o mau 
humor de ninguém, não perturbará a digestão dos que podem comer. Amém.

Graciliano Ramos

 Nascido na pequena cidade de Quebrangulo, Alagoas, Graciliano Ramos (1892 – 1953) foi um es-
critor cujas obras de ficção retratam a realidade numa perspectiva característica do romance realista, tra-
balhando com um conceito caro à teoria da literatura: a questão da verossimilhança, ou da mimeses. Na 
crônica O fator econômico no romance brasileiro, por exemplo, Graciliano Ramos disse:

Faltava-nos naquele tempo, e ainda hoje nos falta, a observação cuidadosa dos fatos que devem con-
tribuir para a formação da obra de arte. Numa coisa complexa como o romance o desconhecimento 
desses fatos acaba prejudicando os caracteres e tornando a narrativa inverossímil (2005, p. 362).

 Sendo um autor pertencente ao grupo de escritores do Regionalismo, Graciliano Ramos se notabi-
lizou pela escrita de narrativas que representavam a realidade social do Nordeste, no início do século XX. 
Naquele tempo, a configuração da sociedade nordestina passava por um processo de modernização que 
destruía as bases econômicas que a sustentaram por um longo tempo. A economia sempre foi estimulada 
basicamente pela produção açucareira dos engenhos. Gilberto Freyre, em Casa-Grande & Senzala, diz:

A cana-de-açúcar começou a ser cultivada igualmente em São Vicente e em Pernambuco, estendendo-
se depois à Bahia e ao Maranhão a sua cultura, que onde logrou êxito – medíocre como em São Vicente 
ou máximo como em Pernambuco, no Recôncavo ou no Maranhão – trouxe em consequência uma so-
ciedade e um gênero de vida de tendências mais ou menos aristocráticas e escravocratas (1977, p. 31).

 Nos romances de 1930, os protagonistas eram geralmente os últimos herdeiros desta estrutura 
familiar e econômica que perdurou por muito tempo. Na maioria das vezes, são personagens que sofrem 
as consequências desta transformação socioeconômica pela qual passava o nordeste brasileiro, sendo 
sujeitos jogados numa sociedade que se modernizava rapidamente, e que não conseguiam se adaptar 
aos novos modos de vida de uma sociedade modernizante. Muito se fala da importância dos escritores 
dos anos de 1930 no Brasil, porque eles de certa forma acabaram denunciando os problemas pelos 
quais muitas pessoas passavam naqueles tempos de incertezas, afirma: “Assim, ao realismo científico e 
impessoal do século XIX preferiram os nossos romancistas de 30 uma visão crítica das relações sociais” 
(1978, p. 428, grifo do autor).

 No livro Uma história do romance de 30, Luís Bueno mostra que os protagonistas dos romances 
da década de 1930 são geralmente sujeitos com pouco êxito na vida pessoal. Para ele, o romance de 30 
dedicou toda sua energia na composição da figura-síntese do fracassado. Seria o caso, por exemplo, do 
herói do romance Bangue (1934), de José Lins do Rego, o Carlos de Melo. Este não soube administrar 
os engenhos da casa-grande do avô, logo foi engolido pela modernização das usinas de cana-de-açúcar. 
Outro exemplo é o de Naziazeno, protagonista de Os ratos (1935), de Dyonélio Machado, que passa o 
tempo inteiro da narrativa procurando um jeito de conseguir dinheiro para pagar o leiteiro, a fim de que 
o filho possa se alimentar.
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 Nos romances de Graciliano Ramos, o foco da narrativa sempre está voltado para os indivíduos 
subalternos. Ou seja, os desfavorecidos dentro da esfera capitalista. Seus protagonistas sempre vivem à 
margem da sociedade e em ambientes marcados pela miséria, seja no plano material quanto no psico-
lógico. Seus personagens principais, segundo o próprio Graciliano, eram alguns tipos sem importância. 
Já Alfredo Bosi diz:

Graciliano representa, em termos de romance moderno brasileiro, o ponto mais alto da tensão entre 
o eu do escritor e a sociedade que o formou. É instrutivo, nesta altura, o contraste com José Lins do 
Rego. Este se entregava, complacente, ao desfilar das aparências e das recordações; Graciliano via em 
cada personagem a face angulosa da opressão e da dor (1978, p. 451, 453).

 Tendo em vista o que foi dito até agora, vejamos de que maneira o romance Angústia se caracte-
riza por uma hibridização estético-literária. Ou seja, se de um lado, a obra é representação ‘fiel’ de um 
mundo pobre e decadente, por outro, é também representação deformada, quase caricatural, aos moldes 
da pintura expressionista, deste mesmo mundo que cerca o narrador-personagem. Tal vinculação entre 
a obra e o Expressionismo parece se dar por causa da situação sócio-psicológica problemática na qual o 
personagem se encontra. Com isso, buscaremos perceber como a estética do romance se caracteriza entre 
desfiguração da realidade e a representação social da pobreza. Para tanto, discutiremos Angústia a partir 
de seus elementos sociológicos, com vistas a um juízo estético sobre o texto, alinhando-nos à abordagem 
de Antonio Candido que diz: “Os elementos de ordem social serão filtrados através de uma concepção 
estética e trazidos ao nível de fatura, para entender a singularidade e a autonomia da obra” (2006, p. 24).

O romance Angústia

 Angústia é considerado o romance mais experimental de Graciliano Ramos. Conta a história de 
Luís da Silva, narrador-protagonista que vive em Maceió. Segundo o próprio Graciliano, Luís da Silva é 
“um pequeno funcionário, último galho de uma família rural estragada” (2005, p. 280). O fato de ser 
considerado o último galho de uma família estragada, é evidenciado, conforme alguns estudos, pela 
redução de seu nome. O avô se chamava Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva; o pai era Camilo 
Pereira da Silva; enquanto ele estava reduzido a Luís da Silva. Nas falas do próprio narrador: “Por fora 
devo ser um cidadão como os outros, um diminuto cidadão que vai para o trabalho maçador, um Luís da 
Silva qualquer” (RAMOS, 2002, p. 22).

 Em Angústia, o nível de fracasso parece ser muito mais elevado do que nos outros romances da 
mesma geração. Muito pela carga emocional extremamente negativa que o personagem Luís da Silva 
apresenta. O sentimento de frustração que ele alimenta faz com que tenha ódio de si mesmo e de todas 
as coisas que o rodeiam. E será, justamente nessas situações de desespero, ódio e negação dos desejos, 
que os traços estéticos do Expressionismo se apresentarão no romance. Na cena que Luís da Silva esté 
decidindo ou não se mata o personagem Julião Tavares, nós lemos:

O desejo de fumar levava-me ao desespero. O acesso de piedade sumiu-se, o ódio voltou. Se me achas-
se diante de Julião Tavares, à luz do dia, talvez o ódio não fosse tão grande. Sentir-me-ia miúdo e per-
turbado, os músculos se relaxariam, a coluna vertebral se inclinaria para a frente, [...]. Afastar-me-ia 
precipitadamente, como um bicho inferior. Agora tudo mudava. Julião Tavares era uma sombra, sem 
olhos, sem boca, sem roupa, sombra que se dissipava na poeira da água (RAMOS, 2002, p. 188).

 Mesmo considerado um importante romance da literatura brasileira, Angústia não foi bem acei-
to na época de sua publicação. Em A ponta do novelo, Lúcia Helena Carvalho, referindo-se ao romance, 
afirma que “deve-se considerar, no entanto, que ao tempo de sua publicação, 1936, assim como nas três 
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décadas que se lhes seguem, nem o autor nem a crítica se encontravam preparados para absorver tama-
nha carga de estranhamento” (1993, p. 21). Graciliano Ramos, em carta direcionada a Antonio Cândido, 
comentou que Angústia era um livro mal escrito, sendo isto que o desgraçou. Muita repetição desnecessá-
ria, um divagar maluco em torno de coisinhas bestas. Apesar da carga de estranhamento que se fez notar 
na época de seu lançamento, aos poucos, Angústia foi sendo considerado por muitos, um dos melhores 
livros de Graciliano Ramos. Antonio Cândido fala:

Dos livros de Graciliano Ramos, Angústia é provavelmente o mais lido e mais citado, pois a maioria 
da crítica e dos leitores o considera sua obra-prima. Obra-prima não será, mas é sem dúvida o mais 
ambicioso e espetacular de quantos escreveu. Romance excessivo, contrasta com a discrição, o 
despojamento dos outros, e talvez por isso mesmo seja mais apreciado, apesar das partes gor-
durosas e corruptíveis (ausentes de São Bernardo ou Vidas Secas) que o tornam mais facilmente 
transitório (2006, p. 47).

 Em várias partes da narrativa, existem esses tipos de descrições, em que as coisas se misturam e 
formam figuras grotescas. Neste caso, assemelham-se bastante com o estilo dos artistas, principalmente, 
os pintores, do Expressionismo. Não podemos descartar ainda a proximidade que tais descrições e ima-
gens que aparecem no romance Angústia têm com as figuras oníricas de pintores e poetas surrealistas. 
Essa aproximação com o Surrealismo parece evidente no último capítulo da obra, no qual o personagem, 
num processo de rememorização, mistura fatos do passado com o presente, visualizando personagens 
soltos que surgem em sua frente. Analisemos a longa passagem a seguir, presente no referido capítulo:

Quem ia entrar? Quem tinha negócios comigo àquela hora? Necessário Vitória fechar as portas e des-
pedir o hóspede incômodo que não se arredava da sala. Mas Vitória contava moedas, na parede, res-
mungava a entrada e a saída de navios. A placa azul de d. Albertina escondia-se a um canto, suja de 
piche. Todo aquele pessoal entendia-se perfeitamente. O homem cabeludo que só cuidava da sua 
vida, a mulher que trazia uma garrafa pendurada ao dedo por um cordão, Rosenda, cabo José da Luz, 
Amaro vaqueiro, as figuras do reisado, um vagabundo que dormia nos bancos dos jardins, outro vaga-
bundo que dormia debaixo das árvores, tudo estava na parede, fazendo um zumbido de carapanãs, 
um burburinho que ia crescendo e se transformava em grande clamor. José Baía acenava-me de longe, 
sorrindo, mostrando as gengivas banguelas e agitando os cabelos brancos. – “José Baía, meu irmão ir-
mão, estás também aí?” José Baía trôpego, rompia a marcha. Um, dois, um... A multidão que fervilhava 
na parede acompanhava José Baía e vinha deitar na minha cama (RAMOS, 2002, p. 227).

 Noutro momento, Luís da Silva diz: “Lembro-me de um fato, de outro fato anterior ou posterior 
ao primeiro, mas os dois vêm juntos. E os tipos que evoco não têm relevo. Tudo empastado, confuso” 
(RAMOS, 2002, p. 16). Noutra cena, quando Luís da Silva encontra Julião Tavares no Café, nós lemos: “Por 
detrás das linhas brancas do espelho, a cara redonda se afogueava, as bochechas moles inchavam, o olho 
azulado queria escapulir-se da órbita e meter-se no seio das mulheres” (RAMOS, 2002, p. 155). Em grande 
parte da obra, há esses tipos de descrições que se aproximam muito de pinturas de caráter expressionista 
e, de certo modo, surrealista também.

 O motivo da angústia de Luís da Silva talvez seja pelo fato de ser um sujeito impotente para realizar 
seus desejos. Do ponto de vista psicoanalítico de Freud, o personagem do romance seria um sujeito recal-
cado, por não conseguir se relacionar direito com as mulheres. Num texto em que trata sobre a angústia, 
Freud afirma: “Não é difícil constatar que a angústia expectante ou ansiedade [Ängstlichkeit] geral tem 
estreita vinculação com determinados processos da vida sexual, com certos empregos da libido, digamos” 
(2014, p. 531). No caso de Luís da Silva, sua frustração sexual parece estar focada principalmente na perso-
nagem Marina. Ele chega a noivar com ela, na esperança de se casar e, enfim, efetivar a relação amorosa 
em sua completude. No entanto, os problemas vão surgindo. Luís da Silva, sendo um pequeno funcionário 
público e intelectual que de vez em quando escrevia para jornais, não tinha condições financeiras para 
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manter o relacionamento, pois Marina era do tipo que gostava de gastar com caprichos. Num trecho da 
obra, Luís da Silva diz: “Se eu pegasse a sorte grande, Marina teria colchas bordadas a mão. Pobre da 
Marina! Precisava fazenda macia, pulseiras de ouro, penduricalhos” (RAMOS, 2002, p. 71).

 A situação piora de vez quando Marina começa a se relacionar com Julião Tavares. Este, para Luís 
da Silva, representava a pior espécie de ser humano. Era o seu antípoda, um pequeno burguês filho de 
comerciante, herdeiro da empresa do pai. Com isso, perder a noiva para Julião Tavares, dentre outras coi-
sas relativas à sua posição social, fez com que Luís da Silva mergulhasse num sentimento de negatividade 
profundo. Numa cena do romance, observando Julião Tavares, Luís da Silva narra:

Conversa vai, conversa vem, fiquei sabendo por alto a vida, o nome e as intenções do homem. Família 
rica. Tavares & Cia., negociantes de secos e molhados, donos de prédios, membros influentes da Asso-
ciação Comercial, eram uns ratos. Quando eu passava pela Rua do Comércio, via-os por detrás do bal-
cão, dois sujeitos papudos, carrancudos, vestidos de linho pardo e absolutamente iguais. Esse Julião, 
literato e bacharel, filho de um deles, tinha os dentes miúdos, afiados, e devia ser um rato, como o pai. 
Reacionário e católico (RAMOS, 2002, p. 44).

 Diante do exposto, analisaremos agora como o romance Angústia conseguiu se afiliar de forma 
bastante proveitosa com a estética do Expressionismo. Pois, como vimos, essa obra se constrói a partir 
da representação de uma sociedade decadente. Tudo a partir da ótica de um personagem também mar-
cado por uma decadência psicológica. O Expressionismo, segundo Gilberto Mendonça Teles (2012), seria 
o primado da personalidade humana, com as forças obscuras da alma destruindo a superfície da lógica. 
Portanto, o que vemos em Angústia é a destruição, a partir do personagem Luís da Silva, e personificado 
na figura do Julião Tavares, da lógica capitalista da burguesia.

Entre o Realismo e o Expressionismo

 Apesar de Angústia ser um romance, de modo geral, realista e linguisticamente formal, encontra-
mos vários aspectos que o caracterizam como uma obra de arte modernista. Percebe-se isso na forma de 
descrever alguns personagens e ambientes da narrativa. Embora seja um romance que represente uma 
sociedade historicamente determinada, com espaços que existiam na vida real, ainda sim, as descrições 
aos moldes do Expressionismo indicam uma certa deformação da realidade. Aguinaldo José Gonçalves, no 
ensaio A Estética Expressionista na Pintura e na Literatura, propõe:

O termo Expressionismo, na verdade, aponta para um núcleo de manifestação estética e ideoló-
gica especificamente alemã dos primeiros 15 anos de século XX, com cores, manchas, delineios 
rítmicos muito próprios, que parecem, num primeiro olhar, caricaturar os próprios negaceios da 
representação (2005, p. 682).

 Em Angústia, as descrições, por vezes, são bastante caricaturais. Luís da Silva descreve a sua servi-
çal Vitória desta maneira: “A voz é áspera e desdentada. E, acompanhando a cadência, tremem as pelan-
cas do pescoço engelhado como um pescoço de peru, tremem os pelos do buço e as duas verrugas escu-
ras. É terrivelmente feia” (RAMOS, 2002, p. 31). Em outro trecho, bem ao molde expressionista, aparece a 
seguinte descrição que Luís da Silva faz da personagem Marina:

Estava num entorpecimento estúpido. Tive a impressão extravagante de que o ar havia tomado de 
repente a consistência mole e pegajosa de goma-arábica. Nesse ambiente gelatinoso Marina se movia, 
nadava, desesperadamente bonita, o peitinho redondo subindo e descendo, a querer saltar pelo deco-
te baixo, pimenta nos olhos azuis, os cabelos de fogo desmanchando-se ao vento morno e empestado 
que soprava dos quintais (RAMOS, 2002, p. 60).
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 Sobre a proximidade de Angústia com o Expressionismo, Antonio Candido (2006, p. 113) diz que 
a narrativa “se constrói aos poucos, em fragmentos, num ritmo de vaivém entre a realidade presente, 
descrita com saliência naturalista, a constante evocação do passado, a fuga para o devaneio e a defor-
mação expressionista.” Que Angústia apresenta elementos estéticos muito identificados com o Expres-
sionismo, parece não haver dúvida, no entanto não é somente nas imagens que aparecem no texto, mas 
também na própria ideologia desse movimento de vanguarda. Havia uma perspectiva crítica por detrás 
do estilo de descrever o ambiente. Ou seja, a representação artística dos expressionistas tinha como 
objetivo principal criticar os valores da sociedade burguesa. No caso, a industrialização, o positivismo, 
o apequenamento do ser humano perante o desenvolvimento das grandes cidades. Esta estética de 
vanguarda, segundo Marion Fleischer:

Deseja renovar, refletir situações e conteúdos novos, criar uma linguagem adequada ao seu tempo, 
debruçando-se sobre os problemas sociais, morais e espirituais de sua época. [...] O Expressionismo 
constitui, antes de mais nada, uma nova maneira de ver e sentir o mundo (2005, p. 67).

 Marion Fleischer fala do surgimento do Expressionismo na Alemanha. Mas as características fun-
damentais deste movimento, de certa maneira, refletiram no romance Angústia de Graciliano Ramos. É 
a partir da situação degradante em que se encontra o narrador-personagem, que a atmosfera do livro se 
torna altamente carregada por imagens desvinculadas do conhecimento racional do mundo. É o próprio 
sentimento da angústia que faz com que o personagem veja a realidade de maneira exageradamente de-
formada. Além disso, quando a narrativa transcorre normalmente, ou seja, representando a realidade de 
forma “racional”, o que vemos é um mundo marcado pela pobreza e mediocridade das relações sociais.

 É importante notar que a grande maioria dos personagens que compõe o romance são da classe 
operária e os marginalizados. Dentre eles, o próprio Luís da Silva. Enquanto Julião Tavares representava o 
sujeito burguês. O causador dos males de Luís da Silva. No seguinte trecho do romance, o narrador sinteza 
bem a atmosfera do romance:

A voz oleosa de Julião Tavares continuava a perseguir-me. Era como se eu estivesse diante de um 
aparelho de rádio, ouvindo língua estranha. Distanciava-me. As palavras gordas iam comigo. Umas 
chegavam completas, outras alteravam-se – ruídos confusos e vogais indistintas. Necessário dar 
cabo daquela voz. Se o homem se calasse, as minhas apoquentações diminuiriam. A criatura faminta 
da Rua da Lama, seu Ivo, Moisés, a menina dos olhos agateados, tudo isto me passava pelo espítiro 
sem se fixar. Um tropel, depois nada. O que ficava era aquela gordura que se derramava pelas 
paredes (RAMOS, 2002, p. 95).

 Essa maneira de representar a realidade, seja pela deformação, ou pelo retrato da pobreza, é ca-
racterística fundamental da estética expressionista. Conforme Fleischer:

Já foi enfatizado, anteriormente, que os expressionistas, em sua grande maioria, assumiram uma 
atitude negativa perante a realidade de sua época. Aos poetas do período imediatamente anterior à 
Primeira Grande Guerra, o mundo em que viviam afigurava-se-lhes social e culturalmente corroído, 
assinalado pela presença de uma burguesia insípida e desvitalizada e por uma civilização urbana 
desumana (2005, p. 70).

 Tais características do Expressionismo estão presentes no romance Angústia. O que há nessa obra, 
a partir da perspectiva do personagem Luís da Silva, é exatamente uma atitude negativa perante a realida-
de. Na seguinte passagem da obra é possível perceber isso. Luís da Silva nos conta:

Não consigo escrever. Dinheiro e propriedades, que me dão sempre desejos violentos de mortan-
dade e outras destruições, as duas colunas mal impressas, caixilho, dr. Gouveia, Moisés, homem da 
luz, negociantes, políticos, diretor e secretário, tudo se move na minha cabeça, como um bando de 
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vermes, em cima de coisa amarela, gorda e mole que é, reparando-se bem, a cara balofa de Julião 
Tavares muito aumentada. Essas sombras se arrastam com lentidão viscosa, misturando-se, forman-
do um novelo confuso (RAMOS, 2002, p. 9).

 Devido a essas peculiaridades, Angústia se diferencia em alto grau tanto dos outros romances de 
Graciliano quanto dos demais escritores do Regionalismo. O romancista soube adaptar a realidade de Ma-
ceió do início do século XX com os ideais de uma estética altamente europeia como foi o Expressionismo. 
E o mais importante: sem se desvincular de seu estilo seco e clássico que tão bem o singulariza.

Considerações Finais

 Como dito anteriormente, o objetivo deste artigo, portanto, foi o de analisar a estética do roman-
ce Angústia. Percebe-se que há uma hibridização entre duas formas de expressão artística. O romance 
transita entre o rigor linguístico clássico, representando uma sociedade historicamente determinada, mas 
ao mesmo tempo em que deforma essa mesma realidade, aos moldes do movimento expressionista. Esta 
interpretação ainda é um projeto de pesquisa no qual se pretende analisar mais atentamente a relação 
entre o romance Angústia e os movimentos de vanguarda que tanto influenciaram os artistas no início do 
século XX. Confirmando essa proposta, é de se perguntar em qual lugar se encaixaria esse romance dentre 
da historiografia literária do Brasil, já que frequentemente classicamos Graciliano Ramos como um autor 
regionalista. Não negamos isso, mas Angústia nos faz repensar em outras possibilidades de interpretação 
desse autor tão importante da literatura brasileira, e por que não, da literatura universal.
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RESUMO

Em Museu de tudo, João Cabral de Melo Neto se lança a fazer um balanço definitivo de sua obra através do di-
álogo com diversos artistas, poetas e arquitetos. O presente estudo busca investigar de que maneiras o próprio 
Eu do poeta se fundiria e se constituiria através de compilação poética, pretensiosamente objetiva. Para tanto, 
lançamos mão de uma comparação com Mafuá do Malungo de Manuel Bandeira, também considerado um 
livro de “balanço definitivo” e homenagem a determinadas figuras. Utilizando-se o suporte teórico dos estudos 
sobre autobiografia de Phillippe Lejeune, os estudos de Antônio Carlos Secchin e a recepção crítica do poeta por 
Severino Francisco, bem como os estudos sobre Mafuá do Malungo de Giovanni Pontiero, propõe-se, através da 
imagem de museu, uma leitura de que as escolhas não são somente produtos da objetividade do poeta, mas, 
principalmente, uma imagem que o poeta tem de si mesmo ao se revelar no outro.

PALAVRAS-CHAVE: Poesia. Artes. Museu. João Cabral de Melo Neto. Subjetividade.

ABSTRACT

In Museu de tudo (1975), the poet João Cabral de Melo Neto creates a ‘definitive balance’ in his work throu-
gh dialogue with various artists, poets and architects. This study examines the ways in which the poet’s own 
self is cast and is constituted through poetic and pretentiously objective compilation. A comparison is made 
between this work and Manuel Bandira’s Mafuá do Malungo, which is also considered to be a book of “defini-
tive balance” and homage to certain figures. The reading proposed here of Museu de tudo is based upon the 
theoretical underpinnings of the studies on autobiography by Phillippe Lejeune, the studies of Antônio Carlos 
Secchin, the critical reception of the poet by Severino Francisco, and the studies on the Mafuá do Malungo 
by Giovanni Pontiero. This reading, based upon the image of the museum, proposes that the choices of the 
author are not only the products of the poet’s objectivity but also are mainly an image that the poet has of 
himself when he reveals himself in “the other”.

KEYWORDS: Poetry. Arts. Museum. João Cabral de Melo Neto. Subjectivity.
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Introdução

 Museu de tudo é o décimo quarto livro de João Cabral de Melo Neto. Nele se encena, tal como 
o título sugere, a partir do pronome indefinido (tudo) um elenco aparentemente indistinto de artistas1. 
A obra é permeada de retratos, homenagens, sob a forma de poemas destinados a artistas de diversas 
áreas (escultores, poetas, pintores e o já consagrado lugar do arquiteto na sua poética). Conforme estudo 
indicado na obra supracitada, de Antonio Carlos Secchin, “todos os artistas homenageados possuem ao 
menos um traço em comum com a concepção (e prática) do autor” (SECCHIN, 2014, p. 286).

 Entretanto, é necessário questionar até que ponto, Museu de tudo, na altura de um pretensioso 
‘balanço definitivo’, estaria confinado a uma representação catalográfica da totalidade do fazer poético 
cabralino. Este “espaço largo concedido a retratos (ou quadros que apresentem um rosto humano), em 
grande maioria de artistas” (SECCHIN, 2014, p. 267). Esse catálogo crítico proposto por Cabral parece de-
linear ainda mais uma persona antilírica, já sedimentada nos livros anteriores.

 Philippe Lejeune, em O pacto autobiográfico (2014), propondo um estudo sobre o autorretrato 
pictórico, nos auxilia a lançar luz sobre essa definição de Museu de tudo enquanto espaço de retratos 
poéticos de artistas. O autor define museu como um lugar onde o espectador precisa ser tranquilizado: 
“nunca se sabe muito bem o que se está vendo em um museu” (2014, p.275). Ao entrarmos em contato 
com os poemas de João Cabral em Museu de tudo, logo percebemos um elenco de peças muito específi-
cas, compostas em diálogo com um filósofo, poemas sobre a música da Andaluzia, sobre pintores, escri-
tores, futebol. Todos esses objetos dão a ver a interioridade poética do artista inconfessável2. Entretanto, 
é necessário percebermos que a essência da poética, ou antes da persona antilírica do autor suplanta a 
especificidade de cada uma dessas figuras e assuntos retratados.

 Tomemos a fenomenologia de Merleau-Ponty em O primado da percepção e suas consequências filosóficas:

A percepção é, portanto, um paradoxo, e a própria coisa percebida paradoxal. Ela não existe senão 
enquanto alguém puder percebê-la. Não posso, por um instante sequer, imaginar um objeto em si. 
Como dizia Berkeley, se eu tentar imaginar algum lugar do mundo nunca antes visitado, o próprio fato 
de que imagino me torna presente nesse lugar; não posso, portanto, conceber o lugar perceptível no 
qual eu mesmo não estiver presente (MERLEAY-PONTY, Maurice, 2015. p. 37).

 Cabral, tomando o exercício de leitor desses artistas, filósofos e assuntos, os transplanta para 
o corpo do poema. Ao lermos Museu de tudo, observamos que o eu lírico cabralino, ao tornar-se lei-
tor de outros artistas, conforme Merleau-Ponty observa, carrega para si a percepção desses objetos. 
Apesar de o assunto ser outros artistas, apresentarem uma grande variação, é inevitável que parte da 
sua subjetividade artística e de sua persona não transparecessem nos poemas. Lauro Escorel observa, 
em A pedra e o rio (1973) que Cabral apesar de se afastar de “tudo o que pudesse revelar sua persona-
lidade empírica” (p. 132), “se situa, naquele ponto tangencial em que o sujeito se introjeta no objeto 
e o objeto no sujeito numa interação dialética: estamos, assim, diante de um poeta essencialmente 
dramático” (ESCOREL, 1973, p. 31).

 É o que ocorre nos poemas de Museu de tudo, ao escolher as figuras e os assuntos retratados e 
tomá-los à sua própria persona antilírica, o poeta se dá a conhecer ao avesso. Ao contrário da poética de 
Manuel Bandeira, por exemplo, que revela o eu empírico do poeta, este eu-lírico cabralino se dá a ver a 
partir de seu eu estético.

1. Em João Cabral de Melo Neto, uma fala só lâmina (2014), Antonio Carlos Secchin ressalta, a este propósito, os elementos 
do poema que abre Museu de tudo.

2. Tomamos aqui o título de um dos poemas de Museu de tudo, relevante a demonstração da persona do poeta no presente estudo.



114

A Palo Seco Ano 8, n. 8, 2016

 Para observarmos essa persona antilírica se desvelando, basta inclinarmos a ler o conteúdo dos 
poemas mais cuidadosamente. O elenco das figuras e assuntos não é gratuito, serve à coesão de uma 
poética do menos, ainda que haja um tanto de contingência poética não administrável (como o caixão de 
lixo do poema O museu de tudo que abre a obra). O fato de Museu de tudo possuir uma planta, um projeto 
insólito foi apontado pelo próprio autor em entrevista a Barbara Danusia:

O livro tem de tudo, poemas de circunstância, poemas escritos em 52 (...), poemas sobre um filósofo, 
poemas sobre a música da Andaluzia, sobre pintores, escritores, futebol. Uma série de poemas que 
nunca consegui encaixar na arquitetura de nenhum livro anterior3.

 Excetuando-se as impressões de João Cabral sobre a sua própria obra, na fortuna crítica sobre 
Museu de tudo, podemos ressaltar a resenha de Severino Francisco no Correio Braziliense, na ocasião 
do lançamento de uma nova edição do livro pela editora Alfaguara, em 2010. Severino Francisco relata 
que o livro estaria associado a uma subjetividade4 e que a poesia de João Cabral seria menos rica em va-
riações que a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Dizer isto significaria entender que Cabral, ainda 
que diga se tratar de poemas de circunstância, tenha feito escolhas coerentes em torno de artistas que 
tivessem algum traço em comum com a sua poética. Não é o que ocorre. A percepção do poeta sobre 
as figuras e objetos de Museu do mundo é, desde já, imanente e transcendente5. Isto significa dizer que 
tanto há a percepção do poeta sobre aqueles objetos quanto à restrição estrutural de tais obras, artistas 
e assuntos figurados nos poemas.

 Se por um lado, em relação à construção da obra, Museu de tudo não possui uma planta tal como 
Serial e A educação pela pedra (“é depósito do que aí está/sem risca ou risco”); por outro, não é justa 
a comparação de João Cabral com Carlos Drummond de Andrade por uma questão de variação poética 
como se os poetas fossem postos em um ringue de binarismos.

 Severino também aponta que a subjetividade seria propiciada pelo desapego ao planejamento 
observado nas obras anteriores. Tal subjetividade é posta em xeque se considerarmos mais que o poema-
-epígrafe Museu de tudo. Ainda segundo Severino (2010), “a excessiva pretensão racional de rigor arqui-
tetônico esvazia um pouco a surpresa, empobrece a poesia”.

 Basta nos atermos a outra obra, também tomada como circunstancial, tal como Mafuá do Malungo 
de Manuel Bandeira, para reavaliarmos esse binarismo entre variedade e construção obsessiva.

 No caso de Bandeira, se observamos Mafuá do Malungo como uma obra meramente circunstan-
cial (de balanço definitivo e homenagem) decaímos em um grave erro. Inclusive o próprio Manuel Bandei-
ra, ainda que entendesse o que esse tipo de verso tinha de contingente, prefere não chamá-lo de versos 
de circunstância6. Nesse sentido, Drummond, ao receber Mafuá, “observa o quão próximo Bandeira chega 
de um trocadilho nos poemas, sem trair as qualidades essenciais da poesia legítima” (PONTIERO, 1986, 
p. 238), ou seja, de uma poesia que não é mera circunstancialidade.

3. Encontra-se no livro As ideias fixas de João Cabral de Melo Neto de Felix de Athayde. Ed. Nova Fronteira. p. 116.

4. FRANCISCO, Severino. Em Museu de tudo, João Cabral de Melo Neto exercita uma dicção mais subjetiva. Correio Braziliense, 
2010. Acesso em 18 de Outubro de 2015.

5. Toma-se aqui a noção de imanência e transcendência de Merleau-Ponty (2015, p. 37): “Há, portanto, na percepção, um 
paradoxo da imanência e transcendência. Imanência, visto que o percebido não poderia ser estranho àquele que o percebe; 
transcendência, visto que comporta sempre um além do que está atualmente dado”.

6. “Fiz algumas tentativas de escrever poesia sem apoio nas circunstâncias. Todas malogradas. Sou poeta de circunstâncias e 
desabafos, pensei comigo. Foi por isso que, embora se dê comumente o nome de versos de circunstância aos do tipo do Mafuá 
de Malungo, preferi não intitulá-los Versos de circunstância, como tive ideia a princípio.” BANDEIRA, Manuel. Itinerário de 
Pasárgada. Ed. Global. p. 151.
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 No caso de Cabral, Secchin observa que “o trabalho em cada texto (uma totalidade de oitenta), 
isoladamente considerado, não abdica do grau de exigência que João Cabral impõe a sua obra”7.

 Tanto Mafuá (com seus jogos onomásticos, aparentemente ingênuos) quanto Museu (com o delinea-
mento de artistas com traços semelhantes) possuem o traço de dar a ver a persona poética de seus autores.

 A distinção entre as obras é, entretanto, que em Cabral, ao inverso de Bandeira, o elenco de po-
emas surge com uma pretensão de balanço definitivo, ou antes, uma exposição da sua própria persona 
pintada nos retratos de artistas selecionados à sua semelhança poética. Mafuá de Malungo, por outro 
lado, é uma obra que ainda carece de revisão em que se invista na questão da construtividade particular 
desses versos de circunstância, onomásticos de Bandeira8.

 Nesse sentido, não é justo que as obras circunstanciais de Cabral sejam niveladas às obras circuns-
tanciais de Bandeira; ou mesmo a variedade da obra de Drummond seja comparada à obsessão de Cabral. 
Há de separar cada modo de escrever o verso circunstancial de um poeta e outro, separar os métodos 
obsessivos de Cabral de forma a apreender na sua aparente exigência, uma variedade. É o que Secchin 
delimita no seu ensaio, “se ao livro falta uma coluna, não podemos apressadamente concluir que lhe falte 
consistência”9. Possivelmente, o mesmo se poderá dizer dos versos circunstanciais de Manuel Bandeira.

 Entretanto, essa polarização não considera a distinção de um persona poética em João Cabral 
de Melo Neto. É necessário, portanto, observarmos a variação temática dentro da obra do poeta 
que diz a si mesmo que “escreve com as mesmas vinte palavras”, comumente caracterizado pela sua 
“pobreza temática”10.

O Museu em relevo: poemas-etiquetas

 Para melhor analisarmos os poemas de Museu de tudo, tomemos a imagem de etiqueta funda-
mentada por Philippe Lejeune, em ensaio sobre autorretrato:

Tudo é uma questão de etiqueta. Nos museus, as pessoas passam praticamente mais tempo lendo eti-
quetas do que olhando quadros. As etiquetas servem para dosar a admiração e acomodar o olhar em 
função do autor e do tema. Graças a elas assumimos uma postura diferente. Para ler uma etiqueta é 
preciso ao mesmo tempo, se aproximar e se inclinar. O ignorante que procura se redimir pela etiqueta 
assume a pose do especialista que verifica (LEJEUNE, 2014, p. 275).

 Segundo Lejeune, os conteúdos dos quadros – tais como a autoria, o assunto – se escondem 
nas etiquetas. A relação entre o poeta (Cabral) e esses autores também se estabelece através de refe-
rências, tanto de outras obras do autor de Museu, que escreve com as mesmas vinte palavras, quanto 
de referência aos autores citados. Uma das formas de esses conteúdos se estabelecerem, no caso dos 
poemas é “através da evocação de obras já conhecidas do mesmo autor” (LEJEUNE, 2014). Analisemos 
O pernambucano Manuel Bandeira:

7. SECCHIN, 2014, p. 266-268.

8. “Seria fácil admitir esses fragmentos de versos breves e altamente particulares como nada além de um trabalho pessoal – agra-
dáveis, espirituosos, envolventes, melancólicos e, ocasionalmente, mesmo frívolos e ousadamente auto-indulgentes” (p. 282).

9. SECCHIN, 2014, p. 266.

10. Lembre-se do poeta antilírico projetado na figura de “Graciliano Ramos”, publicado em Serial, p. 302-303.
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Recifense criado no Rio,
não pode-se lavar-se um resíduo:
não o do sotaque, pois falava
num carioca federativo
Mas certo sotaque do ser
acre mas não espinhadiço,
que não pôde desaprender
nem com sulistas nem no exílio.

(MELO NETO, 1997).

 Percebemos, neste poema, o quanto o poeta antilírico cabralino se introjeta no poeta lírico de Ma-
nuel Bandeira. Tomemos a noção de etiqueta de Lejeune como base. A interpretação de Cabral é mediada 
pela imanência da informação biográfica e da origem do poeta Recifense criado no Rio. Entretanto, há uma 
dimensão do poeta que é transcendente. “Não pôde lavar-se um resíduo/não o do sotaque, pois falava/
num carioca federativo/Mas certo sotaque do ser/acre, mas não espinhadiço/que não pôde desaprender/
nem com sulistas nem no exílio”. A figura do acre mas não espinhadiço é um elemento comum às duas 
poéticas, tanto a Bandeiriana quanto Cabralina.

 Em certa medida, o próprio título O Pernambucano Manuel Bandeira é análogo ao verso “Recifen-
se criado no Rio”. Este verso, assim como o título, representam uma referência imanente, como a etiqueta 
de um quadro onde se localiza o autor, a época, o título de um quadro.

 Em um primeiro momento, o poeta localiza Bandeira, para, então, deslocá-lo, interpretá-lo em 
diálogo com sua poesia, “acre mas não espinhadiça”. Aqui o lirismo de Bandeira e o antilirismo de Cabral 
terminam por se nivelar através do contraste entre o referente e o autor.

 Por essa razão, Museu de tudo parece se propor não ao balanço definitivo de uma obra, mas a dar 
a ver a sua próprio poética através de outros artistas.

 Mais da metade dos poemas de Museu de tudo são endereçados ou fazem referência, já no título, 
a esses artistas (Mondrian, Mary Vieira, Quevedo) ou criações artísticas diversas desses artistas (escultu-
ras, estátuas, retratos)11. A relação entre o artista escolhido e a poética de João Cabral será construída ao 
longo do texto. Etiquetados, os artistas se tornam modos da expressão da persona do artista inconfes-
sável. Se o poeta não alcança a totalidade de sua obra, (o dito balanço definitivo), consegue, entretanto, 
alcançar, na maneira como se refere a cada figura retratada, a voz de seu personagem antilírico.

 A noção de etiqueta também se dá diante do título do livro, o que já evidencia uma contradição. 
O título Museu de tudo pretende ser uma etiqueta para um livro que não pode ser um livro enciclopédico 
como a leitura ingênua do título aponta. Portanto, aqui, Cabral, tal qual o espectador de Lejeune (2014), 
demonstra ‘não saber muito bem o que vê diante de si’.

 Museu de tudo é antes um museu que se quer aparentar como não planejado, como não arquite-
tado (ATHAYDE, 1998, p.116), do que um museu estritamente definitivo. Tudo, que antes teria um caráter 
de indefinição, passa a ter um caráter de variedade, mas não a variedade que atesta Severino. 

 Museu de tudo, ainda aqui desvie do planejamento anterior da obra de João Cabral (O engenheiro, 
Serial, A educação pela pedra), não é, entretanto, uma obra de mero balanço definitivo. Basta nos incli-

11. “Não há dúvida de que o agrupamento mais numeroso será o que engloba o binômio “criador/criação’” SECCHIN, 
2014, p. 267.
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narmos à etiqueta-poema para percebermos que, se falta um pilar central à sua estrutura, há uma coesão 
interna, um ligamento que se dá no contato com os artistas escolhidos.

 Já, de antemão, ao tornar a etiqueta não uma síntese do poema visível ao leitor, mas uma análise 
poema a poema, Cabral, dito poeta antilírico, revela um contar sobre si, ou antes, o contar de um artista 
inconfessável a partir dos moldes de uma poética. “Um discurso do outro como disfarce de discurso no 
espelho” (SECCHIN, 2014, p. 268).

Autorretrato poético através da crítica artística de João Cabral

 Ainda que Cabral diga que os versos de Museu de tudo são poemas de circunstância, parece relu-
tar, com todas as forças, à construção de uma poesia circunstancial12. O poeta antilírico, ao elencar tantos 
artistas de diferentes áreas, diz querer fundamentar uma crítica poética, ainda que essa crítica se torna 
especialmente pessoal na forma como ele interpreta tais artistas em Museu de tudo.

 A noção de Museu que Cabral fundamenta é a mesma que os versos de “Para Selden Rodman, 
antologista” anunciam: “há um contar de si no escolher”. Esta postura de antologista ao se autorretratar 
no outro é bastante parecida com o autorretrato proposto por Lejeune ao comentar o Triple self-portrait 
de Norman Rockwell13.

 O quadro retrata Rockwell, diante de sua imagem ao espelho, autorretratando-se. Pendura “duas 
séries de origens do autorretrato: uma linha de esboços da sua obra em curso (...) – é o antetexto; e, do 
outro lado, reproduções de quatro famosos autorretratos (Durer, Rembrandt, Picasso, Van Gogh.) – é o 
intertexto” (LEJEUNE, 2014, p. 279).

 Excetuando-se as diferenças óbvias entre o texto verbal e o visual, entre o título e a etiqueta, entre 
o Museu de tudo como antologia e um museu real, há um intertexto permanente entre a poesia de João 
Cabral e estes artistas, tal como Rockwell aponta em Durer, Rembrandt, Picasso e Van Gogh. É como se, ao 
observar criticamente a arte, o poeta, tão pretensiosamente antilírico observasse a si mesmo e à sua lírica.

Esfriando a explosão

 Lejeune, ainda em seu texto sobre o autorretrato, evidencia que a autorrepresentação do ho-
mem, o autorretrato pode ser entendido como uma alegoria da própria arte (LEJEUNE, 2014, p. 283). Se 
entendermos essa autorrepresentação do homem como autorrepresentação de personagens antilírico 
de João Cabral, já visto na tentativa de dar coesão à obra nas entrevistas supracitadas, podemos per-
ceber o quanto esse personagem imprime, na crítica que faz sobre os artistas escolhidos, a sua própria 
maneira de fazer poético.

12. Depois de dizer que o livro era um livro não-planejado, em entrevista à Danusia Barbara citada anteriormente, em 1980, 
Cabral revela um propósito diante dessa aparente desordem: “queria saber se era possível fazer uma poesia crítica, pois eu sou 
um antilírico, me considero mais crítico do que poeta.” (Entrevista a Benicio Medeiros. Isto É, São Paulo, 05 nov. 1980.)

13. O autorretrato da tela é, por sua vez, muito maior que o “natural”, sem óculos, harmoniosamente estilizado. O cachimbo 
em sua boca está em posição horizontal e não caído como na “realidade” (LEJEUNE, 2014, p. 278).
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 Há, em Museu de tudo, pelo menos quatro exemplos sintomáticos que demonstram essa questão 
de “etiquetas” concedidas aos artistas ao escrever os poemas. Analisemos “No centenário de Mondrian”, 
“O artista inconfessável”, “O autógrafo” e “A escultura de Mary Vieira”.

 No primeiro deles, No centenário de Mondrian, há o aparecimento de um tu, possivelmente indi-
cando um diálogo com o pintor. Nos versos de João Cabral de Melo Neto a pintura é “capaz de um construir 
claro/feito a partir do não”, de “com sua explosão fria/incitar a alma murcha,/ de indiferença ou acídia”. A 
mesma dispersão de que fala o poema inaugural do livro, “O museu de tudo”. Museu, que não chega a ser 
vertebrado, é disperso, “é depósito do que aí está”. Ao observarmos a etiqueta atentamente, percebemos 
que o autor, tal como Rockwell em seu Triple portrait, endereça através da presença da sua própria dicção, 
a autoria do poema. Não é aqui um autorretrato de Mondrian, mas um retrato de Mondrian traçado à 
maneira de João Cabral. O depósito que aí está feito sem risca ou risco; o “acaso, raro/animal, força/ de 
cavalo cabeça/ que ninguém viu” da Fábula de Anfion; o câncer, “aquele ônibus/que ninguém quer mas 
com que conta;” se reconstrói em No centenário de Mondrian através de uma imitação da imitação dos 
traços racionais desse artista14.

 No segundo, O artista inconfessável, o poeta “difícil-/mente se poderá dizer/ com mais desdém, 
ou então dizer/ mais direto ao leitor Ninguém/que o feito foi para ninguém.”. Nenhuma dessas escolhas, 
ainda que sejam racionais e imitações dos traços pictóricas são “feitas para ninguém”. Isso equivale dizer 
que, por um lado, esses traços similares auxiliem numa particularização dos traços de João Cabral e, por 
outro lado, o elenco de artistas não se limita a uma homenagem a tal ou qual pintor, escultor, antologista. 
Fugindo dessa contingência e circunstancialidade, o poeta se alia mais às obras anteriores do que nunca. 
Constrói, no plano de cada poema, a sua particularidade obsessiva com o todo da obra. É nesse aspecto 
que Museu de tudo é um todo articulado pelas partes.

 No terceiro, O autógrafo, o poeta pede “calma ao copiar estes versos/antigos: a mão já não treme 
(...) o tempo do poema não há mais/ há seu espaço, esta pedra/ indestrutível, imóvel, mesma:/ e ao al-
cance da memória;/ até o desespero, o tédio”15. Primeiramente, o poema, já pelo título, anuncia no ato de 
autografar ou, antes, algo que seria de uma escrita própria (auto+grapho) desviada a uma escrita da cópia, 
uma apropriação aparentemente insólita. Isso corrobora com a ideia que o leitor, ingenuamente, tem, ao 
visualizar a totalidade desse livro-museu, e “não saber muito bem o que se vê”, justamente porque se 
espera nele a arquitetura anterior do poeta16. Engana-se o leitor que entra em Museu de tudo esperando 
a suposta arbitrariedade das antologias dos artistas plásticos. Peça a peça, pedra a pedra, Museu de tudo 
se estabelece e se edifica num todo que está mais nas partes que na sua suposta variedade.

 O quarto poema, A escultura de Mary Vieira, nos fornece material para pensar uma construção 
crítica e coesa de Museu de tudo, ao contrário do ar de crônicaapontado por Severino Francisco (2010): 
“Em Museu de tudo, Cabral se permitiria a leveza, a despretensão e a espontaneidade da crônica”. Pela 
‘etiqueta’ do poema, sua parcela de estrutura coesiva com a obra, percebemos a mesma direção para 
onde a poesia de João Cabral caminhou desde sempre: “dar ao número impar/ o acabamento do par/ 
então ao número par/ o assentamento do quatro”, limpar a escultura a ponto de torná-la capaz de ser 
explícita máquina de arte.

14. “Se a arte do pintor holandês é o marco (inatingido) que o movimento da alma tenta imitar, o discurso do poeta é a imita-
ção dessa imitação” (SECCHIN, 2014, p. 272).

15. “O tempo do poema não há mais” no sentido que escapa às contingência do sujeito: o discurso não duplica a precariedade do 
agente, é este que, em momento de calma, retrospecção, busca imitar a placidez-pedra da coisa criada” (SECCHIN, 2014, p. 286).

16. LEJEUNE, 2014, p. 275.
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 Se, para a crítica de Severino Francisco, Museu de tudo caminha pelo terreno da variedade temáti-
ca, no fundo do texto, aparentando superficialmente versos de circunstância, a sua obsessão permanece 
intacta e coesa em sua persona antilírica.

 A escultura de Mary Vieira, à semelhança de um poema de João Cabral de Melo Neto, já não se 
impõe (se faz, sem risca ou risco) como um autorretrato, mas como um modo de funcionar artisticamen-
te17. Portanto, parece que, sendo uma escultura de Mary Vieira escrita por Cabral, ela traria no produto 
final os traços desse diálogo. Essa variedade, dita por Severino, na sua insolidez, provavelmente seja mais 
particularizante que nunca.

 Essa leitura dupla artista retratado-arte retratada não é, de forma alguma, esgotadora do mote 
de João Cabral. “Ao falar com as mesmas vinte palavras”, o poeta demonstra sua persona antilírica sem, 
no entanto, precisar construir para si um Eu presente no texto. O antilirismo do poeta se disfarça no 
método de operar dos artistas retratados, atingindo, assim, uma aparente circunstancialidade do fazer 
poético (SECCHIN, 2014, p. 268).

 Ainda que sem perceber, Cabral, ‘muito antes de copiar’18 meramente os artistas, os torna mote 
da construção da sua própria coesão ao espelho. Museu de tudo, não aparentando ser um livro excessiva-
mente construído como as suas obras anteriores, revela muito na sua ordem interna.

Conclusão

 Se pensarmos a obra de João Cabral de Melo Neto tal qual um catálogo de um pintor, poderíamos 
traçar um perfil de autorretrato para Museu de tudo. Ali, Cabral torna-se crítico de arte, mas não um críti-
co livre da sua poesia antilírica. Toma partido dela para construir o museu, contemplando tanto caixas de 
lixo quanto arquivos19. Entretanto, com o juízo próprio de um poeta que não escolhe no outro, senão para 
contar sobre sua poesia.

 Se há alguma ruptura em Museu de tudo, ela se dá pela aparente falta de planejamento e homena-
gem a essas artistas, no nível da obra. O escorrer de um subjetivismo e a variação temática, ao contrário 
do que Severino aponta, revelam muito antes as intenções de um poeta antilírico no nível, não do comen-
tário artístico, mas do interesse de investigação do que nesses artistas se assemelha à sua obra. Desta for-
ma, ainda que não retratado pela construtividade da obra, há a presença do poeta tipicamente antilírico, 
construído por João Cabral. A esse ponto, o catálogo proposto por Cabral é diametralmente oposto àquele 
dos pintores, cujo elenco “abre demais o jogo”20.

 Em Museu de tudo, não é o elenco que abre o jogo. Não há uma abertura temática na estrutura 
superficial da obra, nos pontos de contato com os artistas. Cabral é menos cronista e tão exigente quanto 
nas obras anteriores. Nesse caso, a etiqueta de Lejeune, enquanto índice no corpo do poema, só dá a ver 
ao leitor que, diferentemente do que se diz da obra, o estilo próprio de João Cabral ali ainda vigora.

17. “O autorretrato pode ser entendido como uma alegoria da própria arte” (LEJEUNE., 2014, p. 283).

18. “Calma ao copiar estes versos.”, diz o eu lírico em Autógrafo.

19. “o autorretrato é, em primeiro lugar, feito para ser visto em meio a outras obras do mesmo pintor, é ali que ele respira que 
passa a ter de fato alguma significação, por semelhança ou diferença, por evocação ou ruptura” (LEJEUNE, 2014 p. 288).

20. “As antologias têm a desvantagem de abrir demais o jogo. Resta apenas adivinhar quem é o pintor ou consultar a etiqueta, 
que sempre diz de quem é (não há autorretrato anônimo)” (LEJEUNE, 2014, p. 287).
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Tradução dos capítulos «Sobre Voltaire» e
«Sobre o Abade de Lamennais, a propósito do

Ensaio Sobre a Indiferença em Matéria de Religião»,
do livro Literatura e Filosofia Mescladas, de Victor Hugo 

 

Maria A. A. de Macedo
Universidade Federal de Sergipe/UFS

Introdução à tradução

 Littérature et Philosophie Mêlées foi publicada originalmente em 1834, em dois volumes. O pri-
meiro apresentado em duas partes: “Journal des idées, des opinions et des lectures d’un jeune jacobite 
de 1819” e “Journal des idées et des opinions d’un révolutionnaire de 1830”. Os dois volumes tratando-
se do percurso intelectual, literário e político desde os 16 até os 32 anos de idade de Victor Hugo – pelo 
menos o percurso que este autor quis trazer à luz ao seu tempo, projetando-o, aliás, como herança para 
as gerações futuras. 

 Os capítulos objetos da tradução encontram-se no segundo volume, que são, tal como o primeiro, 
anotações de ideias várias, em forma de diário, obedientes à ordem cronológica da biografia do autor. Se 
no primeiro volume, essas ideias se encontram em estado larvário, no segundo volume elas mostram-se 
inequívocas. O primeiro dispõe anotações agrupadas em núcleos de ideias desenvolvidas ao longo dos 
anos iniciais da carreira de Hugo, sendo o segundo volume dedicado à crítica literária de Hugo sobre a obra 
de alguns escritores, tais como Voltaire, Byron, Walter Scott, Lamennais, Dovalle e Mirabeau. 

 Escolhemos para a tradução dois capítulos presentes no segundo volume de Littérature et 
Philosophie Mêlées, que são “Sur Voltaire”, de 1823 e “Sur l’abbé de Lamennais, à propos de l’Essai sur 
l’indifférence en matière de religion”, escrito em 1830 – ambos publicados anteriormente em jornais da 
época. O motivo da escolha deve-se à necessidade de dar-se a conhecer uma relação não muito pacífica 
entre dois períodos históricos, filosóficos e literários, que foram as Luzes e o Romantismo francês. Há uma 
série de prefácios dos românticos franceses, traduzidos em português, cuja intenção é a de explicar a 
estética romântica e suas fontes de imaginação oriundas da religião cristã. No entanto, parece haver certa 
carência de traduções de textos que contemplem a crítica fervorosa dos primeiros românticos franceses 
com seu alvo claramente dirigido aos pensadores das Luzes. 
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 Toma-se geralmente, ao se abordar o Romantismo, o seu enaltecimento da Revolução Francesa, 
apresentando-se a revolução literária defendida nos prefácios românticos uma simples continuidade 
natural daquela. Porém, a passagem entre o Iluminismo e o Romantismo envolve maior complexidade, 
em suas continuidades e descontinuidades, cobrindo uma fase de extrema agitação provocada pela 
pluralidade política-ideológica dos escritores-pensadores, e pelo secular antagonismo entre religião e 
razão. Revirando esse antagonismo, os primeiros românticos tomam como porta-voz a religião e como 
adversários, os iluministas. 

 Visualiza-se em Victor Hugo, no primeiro capítulo traduzido a seguir, uma passagem entre os dois 
séculos intranquila, em um olhar crítico e escarnecedor do século das Luzes – século que expulsa a reli-
gião, especialmente a católica, do seu sistema de pensamento. Elegendo Voltaire o representante desse 
século que, nas palavras de Hugo, seria somente uma época de transição entre o grande século de Luís 
XIV e o Romantismo, ele irá mesclar a sátira, a história, ficção e crítica no capítulo “Sobre Voltaire”. À título 
de ilustração, destaco aqui um fragmento da tradução que tipifica a crítica de Hugo para com Voltaire e as 
Luzes em geral: “É ainda nesse período que data sua [a de Voltaire] cooperação com a Enciclopédia, obra 
em que homens, que tinham querido provar sua força, provaram tão somente sua fraqueza [...]” (p. 05)

 Na defesa comum dos pré-românticos à volta da inclusão da religião na literatura e em outras 
formas de pensamento, Victor Hugo no segundo capítulo, Sobre o Abade de Lamennais, a propósito 
do “Ensaio sobre a indiferença em matéria de religião”, desenvolve uma apologia àquele que irá se 
exercitar na defesa do catolicismo como elemento imprescindível ao pensamento, que foi, segundo o 
próprio autor, Lamennais. 

 Estes dois capítulos encerram uma fase de Hugo ainda jovem, em defesa da arte como a expressão 
de uma monarquia de cor cristã. Ele caminhará posteriormente rumo a expressões outras, tais como a 
concepção de uma arte que expressaria o liberalismo e, por fim, uma arte que revelaria o socialismo. En-
tretanto, é nosso objetivo registramos aqui seus escritos mais próximos das Luzes e em embate com elas. 
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1823-1824
SOBRE VOLTAIRE

 Dezembro de 1823. 

 François-Marie Arouet, famoso sob o nome de Voltaire, nasceu em Chatenay, no dia 20 de feverei-
ro de 1694, em uma família de magistrado. Foi aluno do colégio dos Jesuítas, onde um de seus professo-
res, o abade Lejay prediz-lhe, como alguns afirmam, que ele seria o corifeu do deísmo, na França.

 Tão logo saiu do colégio, Arouet, cujo talento despertava com toda a força e toda a ingenuidade 
da juventude, encontrou em seu pai, por um lado, um depreciador inflexível, e por outro, em seu padri-
nho, o abade de Châteauneuf, um perversor complacente. O pai condenava todo estudo literário sem 
saber o porquê, e consequentemente, condenava-o com uma obstinação irredutível. O padrinho que, 
ao contrário, encorajava as tentativas de Arouet, amava muito os versos, sobretudo aqueles em que 
sobressaiam um certo sabor de tolerância ou de irreligiosidade. Um queria emprisionar o poeta em um 
estudo de procurador; o outro fazia o jovem perder-se em todos os salões. O Sr. Arouet proibia qual-
quer leitura a seu filho; Ninon de Lenclos doava uma biblioteca ao aluno de seu amigo Châteauneuf. 
Dessa maneira, o gênio de Voltaire sofreu desde seu nascimento a infelicidade de duas ações contrárias 
e igualmente funestas; uma que tendia a abafar violentamente esse fogo sagrado que não se pode apa-
gar; a outra, que o alimentava de maneira leviana, às custas de tudo o que há de nobre e de respeitável 
na ordem intelectual e social. São talvez esses dois estímulos opostos e contidos simultaneamente no 
primeiro impulso dessa poderosa imaginação, que corromperam e desviaram sua direção para sempre. 
Pelo menos, pode-se atribuir-lhe os primeiros desvios do talento de Voltaire, atormentado a um só 
tempo entre o freio e a espora.

 Assim, desde o começo de sua carreira, atribuíram-lhe versos tão ruins e impertinentes, que lhe 
fizeram ser colocado na Bastilha – punição rigorosa para rimas ruins. É durante este lazer forçado que 
Voltaire, com vinte e dois anos, esboçou seu poema insípido da Ligue, em seguida a Henriade, terminando 
seu notável drama de Édipo. Após alguns meses de Bastilha, ele foi solto e ao mesmo tempo ganhou uma 
pensão do regente de Orléans – que ele agradeceu por querer encarregar-se de seu sustento, mas rogan-
do-lhe para não mais se responsabilizar por sua moradia.

 Édipo foi encenado com sucesso em 1718. Lamotte, o oráculo dessa época, teve a condescendên-
cia de dedicar esse triunfo em algumas palavras sacramentais, e a fama de Voltaire começou. Hoje, Lamot-
te talvez seja imortal por ter sido citado nos escritos de Voltaire.

 A tragédia Artémire seguiu-se àquela de Édipo. Ela fracassou. Voltaire empreendeu uma viagem a 
Bruxelas para ver J.-B. Rousseau, chamado tão singularmente de “grande”. Os dois poetas estimavam-se 
antes de se conhecerem; eles se separaram como inimigos. Disseram que entre os dois a inveja era recí-
proca. O que não seria um sinal de superioridade.

 Artémire, refeita e reencenada em 1724 sob o nome de Marianne, mesmo sem ser melhor, obteve 
muito sucesso. Aproximadamente na mesma época, apareceu a Ligue ou a Henriade, e a França não teve 
um poema épico. Voltaire em seu poema substituiu Sully por Mornay, por ter motivos para se queixar 
do descendente desse grande ministro. Entretanto, essa vingança pouco filosófica é desculpável, já que 
Voltaire, insultado covardemente diante do palácio do Sully por não sei qual cavalheiro de Rohan, e aban-
donado pela autoridade judicial, não podia ter agido de outro modo.

1823-1824
SUR VOLTAIRE

 Décembre 1823.

 François-Marie Arouet, si célèbre sous le nom de Voltaire, naquit à Chatenay le 20 février 1694, 
d’une famille de magistrature. Il fut élevé au collège des jésuites, où l’un de ses régents, le père Lejay, lui 
prédit, à ce qu’on assure, qu’il serait en France le coryphée du déisme.

 A peine sorti du collège, Arouet, dont le talent s’éveillait avec toute la force et toute la naïveté de 
la jeunesse, trouva d’un côté, dans son père, un inflexible contempteur, et, de l’autre, dans son parrain, 
l’abbé de Châteauneuf, un pervertisseur complaisant. Le père condamnait toute étude littéraire sans sa-
voir pourquoi, et par conséquent avec une obstination insurmontable. Le parrain, qui encourageait au 
contraire les essais d’Arouet, aimait beaucoup les vers, surtout ceux que rehaussait une certaine saveur 
de licence ou d’impiété. L’un voulait emprisonner le poëte dans une étude de procureur; l’autre égarait le 
jeune homme dans tous les salons. M. Arouet interdisait toute lecture à son fils; Ninon de Lenclos léguait 
une bibliothèque à l’élève de son ami Châteauneuf. Ainsi, le génie de Voltaire subit dès sa naissance le 
malheur de deux actions contraires et également funestes; l’une qui tendait à étouffer violemment ce feu 
sacré qu’on ne peut éteindre; l’autre qui l’alimentait inconsidérément, aux dépens de tout ce qu’il y a de 
noble et de respectable dans l’ordre intellectuel et dans l’ordre social. Ce sont peut-être ces deux impul-
sions opposées, imprimées à la fois au premier essor de cette imagination puissante, qui en ont vicié pour 
jamais la direction. Du moins peut-on leur attribuer les premiers écarts du talent de Voltaire, tourmenté 
ainsi tout ensemble du frein et de l’éperon.

 Aussi, dès le commencement de sa carrière, lui attribua-t-on d’assez méchants vers fort imperti-
nents qui le firent mettre à la Bastille, punition rigoureuse pour de mauvaises rimes. C’est durant ce loisir 
forcé que Voltaire, âgé de vingt-deux ans, ébaucha son poëme blafard de la Ligue, depuis la Henriade, et 
termina son remarquable drame d’Oedipe. Après quelques mois de Bastille, il fut à la fois délivré et pen-
sionné par le régent d’Orléans, qu’il remercia de vouloir bien se charger de son entretien, en le priant de 
ne plus se charger de son logement.

 Oedipe fut joué avec succès en 1718. Lamotte, l’oracle de cette époque, daigna consacrer ce triom-
phe par quelques paroles sacramentelles, et la renommée de Voltaire commença. Aujourd’hui Lamotte 
n’est peut-être immortel que pour avoir été nommé dans les écrits de Voltaire.

 La tragédie d’Artémire succéda à Oedipe. Elle tomba. Voltaire fit un voyage à Bruxelles pour y voir 
J.-B. Rousseau, qu’on a si singulièrement appelé grand. Les deux poëtes s’estimaient avant de se connaître, 
ils se séparèrent ennemis. On a dit qu’ils étaient réciproquement envieux l’un de l’autre. Ce ne serait pas 
un signe de supériorité.

 Artémire, refaite et rejouée en 1724 sous le nom de Marianne, eut beaucoup de succès sans être 
meilleure. Vers la même époque parut la Ligue ou la Henriade, et la France n’eut pas un poëme épique. 
Voltaire substitua dans son poëme Mornay à Sully, parce qu’il avait à se plaindre du descendant de ce 
grand ministre. Cette vengeance peu philosophique est cependant excusable, parce que Voltaire, insulté 
lâchement devant l’hôtel de Sully par je ne sais quel chevalier de Rohan, et abandonné par l’autorité judi-
ciaire, ne put en exercer d’autre.
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 Indignado com razão pelo silencio das leis com relação ao seu agressor desprezível, Voltaire, já 
famoso, recolheu-se na Inglaterra, onde estudou os sofistas. No entanto, todas suas distrações não foram 
aí perdidas; ele apresentou duas novas tragédias, Brutus e César, nas quais Corneille poderia ter reconhe-
cido várias de suas cenas.

 De volta à França, ele escreve sucessivamente Éryphile, um fracasso, e Zaïre, obra-prima concebida 
e concluída em dezoito dias, a qual falta tão somente a cor local e um certo rigor de estilo. Zaïre obteve um 
sucesso extraordinário e merecido. A tragédia Adelaïde du Guesclin (depois a O duque de Foix) seguiu-se a 
Zaire e ficou longe de obter o mesmo sucesso. Algumas publicações menos importantes, como o Templo 
do gosto, e Cartas sobre os ingleses, etc, atormentaram durante alguns anos a vida de Voltaire.

 No entanto, seu nome já dominava toda a Europa. Em seu retiro em Cirey, na casa da Marquesa 
de Chatêlet, mulher que foi – segundo a própria expressão de Voltaire – dotada em todas as ciências, 
exceto naquela da vida; nessa casa ele dessecava sua bela imaginação na álgebra e na geometria, es-
crevia Alzire, Mahomet, História espiritual de Charles XII, reunia os materiais para o Século de Louis XIV, 
preparava os Ensaios sobre os costumes das nações, e enviava madrigais a Frédéric, príncipe herdeiro da 
Prússia. Mérope, igualmente composto em Cirey, selou a reputação dramática de Voltaire. Ele acreditou 
poder, assim, apresentar-se para substituir o Cardeal de Fleury, na Academia Francesa. Ele não foi admi-
tido. Ele tinha tão somente o gênio. Entretanto, algum tempo depois ele começou a bajular a Madame 
de Pompadour; ele o fez com tamanha obstinação servil, que obteve ao mesmo tempo a cadeira na Aca-
demia, o cargo de cavalheiro da Câmara e a função de historiógrafo da França. Esse favor durou pouco. 
Voltaire retirou-se sucessivamente em Luneville, na residência do bom Stanislas, rei da Polônia e Duque 
de Lorraine; em Sceaux, naquela de Madame de Maine, onde escreveu Sémiramis, Oreste e Roma salva, 
e em Berlim, na residência de Frédéric, já tornado rei da Prússia. Ele passou vários anos nesta última 
com o título de chanceler, recebendo a cruz do Mérito da Prússia e uma pensão. Era convidado aos jan-
tares reais com Maupertuis, d’Argens, e Lamettrie, ateu do rei, desse rei que, como afirma-o o próprio 
Voltaire, vivia sem Corte, sem Conselho e sem culto. O que não era absolutamente a amizade sublime 
de Aristóteles e de Alexandre, de Terêncio ou de Scipião. Alguns anos de convivência foram suficientes 
para desgastar o que tinham em comum a alma do déspota filósofo e a alma do sofista poeta. Voltaire 
quis sair de Berlim. Frédéric o expulsou.

 Expulso da Prússia, desdenhado pela França, Voltaire passou dois anos na Alemanha, onde publi-
cou seus Anais do Império, redigidos com os favores da Duquesa de Saxe-Gotha; em seguida, ele vem a se 
fixar às portas de Genebra com Madame Denis, sua sobrinha.

 O Orfão da China, tragédia em que ainda brilha quase todo seu talento, foi o primeiro fruto de 
sua estadia nesse país, onde ele teria vivido em paz, se livrarias ávidas não tivessem publicado sua odio-
sa Pucelle. É ainda nessa época e em suas inúmeras residências das Delícias, de Tournay e de Ferney, 
que fez o poema sobre o Terremoto de Lisboa, a tragédia Tancrède, alguns contos e diferentes opúscu-
los. É nesse mesmo período que ele defende, com uma generosidade misturada à uma excessiva osten-
tação, Calas, Sirven, La Barre, Montbailli, Lally, vítimas lamentáveis do desprezo judicial. É nesse mesmo 
momento que ele se indispôs com Jean-Jacques, relacionou-se com Catherine da Rússia, para a qual ele 
escreveu a história de seu ancestral Pierre I, e reconciliou-se com Frédéric. É ainda nesse período que 
data sua cooperação com a Enciclopédia, obra em que homens, que tinham querido provar sua força, 
provaram tão somente sua fraqueza – monumento monstruoso que tem o Moniteur1 como assustador 
equivalente de nossa revolução.

1. Victor Hugo refere-se nesse trecho ao Moniteur Universel: jornal francês fundado em Paris em 1789. Foi concebido com o 
objetivo de propaganda do governo francês encarregado principalmente da transcrição dos debates parlamentares. No início 
do século XX, ele se tornará o jornal oficial do governo.

 Justement indigné du silence des lois envers son méprisable agresseur, Voltaire, déjà célèbre, se 
retira en Angleterre, où il étudia des sophistes. Cependant tous ses loisirs n’y furent pas perdus; il fit deux 
nouvelles tragédies, Brutus et César, dont Corneille eût avoué plusieurs scènes.

 Revenu en France, il donna successivement Éryphile, qui tomba, et Zaïre, chef-d’œuvre con-
çu et terminé en dix-huit jours, auquel il ne manque que la couleur du lieu et une certaine sévérité 
de style. Zaïre eut un succès prodigieux et mérité. La tragédie d’Adélaïde Du Guesclin (depuis le Duc 
de Foix) succéda à Zaïre et fut loin d’obtenir le même succès. Quelques publications moins impor-
tantes, le Temple du goût, les Lettres sur les anglais, etc., tourmentèrent pendant quelques années 
la vie de Voltaire.

 Cependant son nom remplissait déjà l’Europe. Retiré à Cirey, chez la marquise du Châtelet, fe-
mme qui fut, suivant l’expression même de Voltaire, propre à toutes les sciences, excepté à celle de la 
vie, il desséchait sa belle imagination dans l’algèbre et la géométrie, écrivait Alzire, Mahomet, l’Histoire 
spirituelle de Charles XII, amassait les matériaux du Siècle de Louis XIV, préparait l’Essai sur les mœurs 
des nations, et envoyait des madrigaux à Frédéric, prince héréditaire de Prusse. Mérope, également 
composée à Cirey, mit le sceau à la réputation dramatique de Voltaire. Il crut pouvoir alors se présenter 
pour remplacer le cardinal de Fleury à l’académie française. Il ne fut pas admis. Il n’avait encore que du 
génie. Quelque temps après, cependant, il se mit à flatter madame de Pompadour; il le fit avec une si 
opiniâtre complaisance, qu’il obtint tout à la fois le fauteuil académique, la charge de gentilhomme de 
la chambre et la place d’historiographe de France. Cette faveur dura peu. Voltaire se retira tour à tour 
à Lunéville, chez le bon Stanislas, roi de Pologne et duc de Lorraine; à Sceaux, chez madame du Maine, 
où il fit Sémiramis, Oreste et Rome sauvée, et à Berlin, chez Frédéric, devenu roi de Prusse. Il passa 
plusieurs années dans cette dernière retraite avec le titre de chambellan, la croix du Mérite de Prusse 
et une pension. Il était admis aux soupers royaux avec Maupertuis, d’Argens, et Lamettrie, athée du roi, 
de ce roi qui, comme le dit Voltaire même, vivait sans cour, sans conseil et sans culte. Ce n’était point 
l’amitié sublime d’Aristote et d’Alexandre, de Térence et de Scipion. Quelques années de frottement 
suffirent pour user ce qu’avaient de commun l’âme du despote philosophe et l’âme du sophiste poëte. 
Voltaire voulut s’enfuir de Berlin. Frédéric le chassa.

 Renvoyé de Prusse, repoussé de France, Voltaire passa deux ans en Allemagne, où il publia ses 
Annales de l’Empire, rédigées par complaisance pour la duchesse de Saxe-Gotha; puis il vint se fixer aux 
portes de Genève avec Mme Denis, sa nièce.

 L’Orphelin de la Chine, tragédie où brille encore presque tout son talent, fut le premier fruit de sa 
retraite, où il eût vécu en paix, si d’avides libraires n’eussent publié son odieuse Pucelle. C’est encore à 
cette époque et dans ses diverses résidences des Délices, de Tournay et de Ferney, qu’il fit le poëme sur 
le Tremblement de terre de Lisbonne, la tragédie de Tancrède, quelques contes et différents opuscules. 
C’est alors qu’il défendit, avec une générosité mêlée de trop d’ostentation, Calas, Sirven, La Barre, Mon-
tbailli, Lally, déplorables victimes des méprises judiciaires. C’est alors qu’il se brouilla avec Jean-Jacques, se 
lia avec Catherine de Russie, pour laquelle il écrivit l’histoire de son aïeul Pierre 1er, et se réconcilia avec 
Frédéric. C’est encore du même temps que date sa coopération à l’Encyclopédie, ouvrage où des hommes 
qui avaient voulu prouver leur force ne prouvèrent que leur faiblesse, monument monstrueux dont le 
Moniteur de notre révolution est l’effroyable pendant.
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 Abatido pelos anos, Voltaire quis rever Paris. Ele voltou a essa Babilônia simpática ao seu gênio. 
Saudado com aclamações do mundo inteiro, o pobre velho pode ver, antes de morrer, o quanto sua obra 
continuava contemporânea. Ele pode gozar ou se espantar com sua glória. Não lhe restava força suficiente 
para suportar as emoções dessa viagem, e Paris o viu expirar em 30 de maio de 1778. As consciências mais 
enérgicas pretenderam ter ele levado sua incredulidade para o túmulo. Não o seguimos até lá.

 Contamos a vida privada de Voltaire; vamos tentar traçar sua existência pública e literária.

 Nomear Voltaire é caracterizar todo o século XVIII; é fixar em um só traço a dupla fisionomia histó-
rica e literária desta época, que foi somente, não importando o que dela se diz, uma época de transição, 
tanto para a sociedade como para a poesia. O século XVIII aparecerá, sempre na história, abafado entre o 
século que o precede e aquele que o segue. Nesse século Voltaire é a personagem principal e, de alguma 
maneira, típica. Por mais extraordinário que tenha sido esse homem, suas dimensões parecem bem mes-
quinhas entre a grande imagem de Louis XIV e a gigantesca figura de Napoleão.

 Há dois seres em Voltaire. Sua vida teve duas influências. Seus escritos tiveram dois resultados. 
É sobre essa dupla ação, uma dominando as letras, e outra manifestando-se nos acontecimentos, que 
vamos lançar o olhar. Estudaremos separadamente cada uma delas no gênio de Voltaire. Não se pode 
esquecer, todavia, que esse duplo poder foi intimamente coordenado, e que seus efeitos, mais fusiona-
dos que relacionados, tiveram sempre algo de simultâneo e de comum. Se, nesta observação, dividimos 
o exame desse duplo poder, é unicamente porque estaria acima de nossas forças abraçar com um só 
olhar o conjunto indescritível; imitando aí o artifício dos artistas orientais que, em sua impotência de 
pintar uma figura de face, consegue entretanto representa-la inteiramente, envolvendo os dois perfis 
em um mesmo quadro.

 Em literatura, Voltaire deixou um desses monumentos cujo aspecto surpreende mais por sua ex-
tensão do que se imporia por sua grandeza. O edifício que construiu não tem nada de majestoso. Não é 
absolutamente o palácio dos reis, não é absolutamente o abrigo dos pobres. É uma feira oriental elegante 
e vasta, irregular e cômoda; expondo na lama inúmeras riquezas; ofertando a todos os interesses, a to-
das as vaidades, a todas as paixões, o que lhes convêm; deslumbrante e fétida; oferecendo prostituições 
para voluptuosidades; povoada por vagabundos, por negociantes e por ociosos, pouco frequentada pelo 
sacerdote e pelo miserável. Nesses lugares, há brilhantes corredores inundados incessantemente por uma 
multidão admirada – covis secretos onde ninguém se orgulha de ter penetrado. Vocês encontrarão, sob 
esses arcos suntuosos, mil obras-primas de gosto e de arte, todas brilhando ouro e diamantes, mas não 
procurem aí uma estátua de bronze com formas antigas e rigorosas. Vocês encontrarão nesses lugares 
enfeites para seus salões e para seus vestiários, mas não procurem, neles, os ornamentos que convêm ao 
santuário. E será infeliz o fraco que tem somente uma alma para riqueza e que a expõe às seduções desse 
magnífico antro; templo monstruoso onde há testemunhas para tudo o que não é a verdade, um culto 
para tudo o que não é Deus!

 Certamente, se aceitarmos falar de um monumento dessa espécie com admiração, não se pode 
exigir que falemos sobre ele com respeito.

 Reclamaríamos de uma cidade onde a multidão estivesse na feira e a solidão na igreja; recla-
maríamos de uma literatura que abandonasse o caminho de Corneille e de Bossuet para correr nas 
pegadas de Voltaire.

 Accablé d’années, Voltaire voulut revoir Paris. Il revint dans cette Babylone qui sympathisait avec 
son génie. Salué d’acclamations universelles, le malheureux vieillard put voir, avant de mourir, combien 
son œuvre était avancée. Il put jouir ou s’épouvanter de sa gloire. Il ne lui restait plus assez de puissance 
vitale pour soutenir les émotions de ce voyage, et Paris le vit expirer le 30 mai 1778. Les esprits forts pré-
tendirent qu’il avait emporté l’incrédulité au tombeau. Nous ne le poursuivrons pas jusque-là. 

 Nous avons raconté la vie privée de Voltaire; nous allons essayer de peindre son existence publi-
que et littéraire.

 Nommer Voltaire, c’est caractériser tout le dix-huitième siècle; c’est fixer d’un seul trait la double 
physionomie historique et littéraire de cette époque, qui ne fut, quoi qu’on en dise, qu’une époque de 
transition, pour la société comme pour la poésie. Le dix-huitième siècle paraîtra toujours dans l’histoire 
comme étouffé entre le siècle qui le précède et le siècle qui le suit. Voltaire en est le personnage principal 
et en quelque sorte typique, et, quelque prodigieux que fût cet homme, ses proportions semblent bien 
mesquines entre la grande image de Louis XIV et la gigantesque figure de Napoléon.

 Il y a deux êtres dans Voltaire. Sa vie eut deux influences. Ses écrits eurent deux résultats. C’est 
sur cette double action, dont l’une domina les lettres, dont l’autre se manifesta dans les événements, 
que nous allons jeter un coup d’œil. Nous étudierons séparément chacun de ces deux règnes du génie 
de Voltaire. Il ne faut pas oublier toutefois que leur double puissance fut intimement coordonnée, et que 
les effets de cette puissance, plutôt mêlés que liés, ont toujours eu quelque chose de simultané et de 
commun. Si, dans cette note, nous en divisons l’examen, c’est uniquement parce qu’il serait au-dessus de 
nos forces d’embrasser d’un seul regard cet ensemble insaisissable; imitant en cela l’artifice de ces artistes 
orientaux qui, dans l’impuissance de peindre une figure de face, parviennent cependant à la représenter 
entièrement, en enfermant les deux profils dans un même cadre.

 En littérature, Voltaire a laissé un de ces monuments dont l’aspect étonne plutôt par son étendue 
qu’il n’impose par sa grandeur. L’édifice qu’il a construit n’a rien d’auguste. Ce n’est point le palais des 
rois, ce n’est point l’hospice du pauvre. C’est un bazar élégant et vaste, irrégulier et commode; étalant 
dans la boue d’innombrables richesses; donnant à tous les intérêts, à toutes les vanités, à toutes les pas-
sions, ce qui leur convient; éblouissant et fétide; offrant des prostitutions pour des voluptés; peuplé de 
vagabonds, de marchands et d’oisifs, peu fréquenté du prêtre et de l’indigent. Là, d’éclatantes galeries 
inondées incessamment d’une foule émerveillée; là, des antres secrets où nul ne se vante d’avoir pénétré. 
Vous trouverez sous ces arcades somptueuses mille chefs-d’œuvre de goût et d’art, tout reluisants d’or 
et de diamants; mais n’y cherchez pas la statue de bronze aux formes antiques et sévères. Vous y trou-
verez des parures pour vos salons et pour vos boudoirs; n’y cherchez pas les ornements qui conviennent 
au sanctuaire. Et malheur au faible qui n’a qu’une âme pour fortune et qui l’expose aux séductions de ce 
magnifique repaire; temple monstrueux où il y a des témoignages pour tout ce qui n’est pas la vérité, un 
culte pour tout ce qui n’est pas Dieu!

 Certes, si nous voulons bien parler d’un monument de ce genre avec admiration, on n’exigera pas 
que nous en parlions avec respect.

 Nous plaindrions une cité où la foule serait au bazar et la solitude à l’église; nous plaindrions une 
littérature qui déserterait le sentier de Corneille et de Bossuet pour courir sur la trace de Voltaire.
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 Longe de nós, entretanto, o pensamento de negar o gênio deste homem extraordinário. Em razão 
de estarmos convencidos de que este gênio talvez tivesse sido um dos mais belos jamais dado a um es-
critor, deploramos mais amargamente o seu emprego frívolo e funesto. Lamentamos tanto para o gênio 
como para as Letras que Voltaire tenha voltado contra o céu esse poder intelectual que deste último 
recebeu. Lamentamos esse belo gênio que não compreendeu de forma alguma sua sublime missão, esse 
ingrato que profanou a castidade da musa e a santidade da pátria; esse desertor que não se lembrou que o 
lugar onde o poeta fala encontra-se próximo ao altar. E (o que é de uma profunda e inevitável verdade) sua 
própria culpa continha seu castigo. Sua glória é muito menor do que deveria sê-la, porque ele tentou to-
das elas, mesmo aquela de Erostrate. Pelo fato de ele ter desbravado todos os campos, não se pode dizer 
que tenha cultivado um único deles. E porque teve a culpável ambição de semear igualmente os germes 
nutritivos e os germes venenosos, para sua vergonha eterna, são os venenosos que mais frutificaram. A 
Henriade, como composição literária, é ainda mais inferior à Pucelle (o que não significa certamente que 
essa culpável obra seja superior, mesmo em seu gênero vergonhoso). Suas sátiras, às vezes marcas de um 
estigma infernal, estão muito acima de suas comédias, mais inocentes. Prefere-se suas poesias leves, em 
que seu cinismo frequentemente explode de forma crua, às suas poesias líricas, nas quais encontram-se 
por vezes versos religiosos e graves [1]. Seus contos, enfim, tão desoladores de incredulidade e de ceti-
cismo, valem mais que suas histórias, onde o mesmo defeito faz-se sentir menos, mas onde a ausência 
permanente de dignidade encontra-se em contradição com o próprio gênero dessas obras. Quanto a suas 
tragédias, em que ele mostra-se realmente grande poeta, em que encontra frequentemente o traço do 
caráter, a palavra do coração, apesar de tantas admiráveis cenas, temos de admitir que ele ficou longe 
de Racine e, sobretudo, do velho Corneille. E aqui nossa opinião torna-se menos suspeita quanto mais 
aprofundarmo-nos no exame da obra dramática de Voltaire, convencendo-nos de sua alta superioridade 
no teatro. Não duvidamos que se Voltaire, em lugar de dispersar as forças colossais de seu pensamento 
em vinte assuntos diferentes, tivesse reunido-as em um único objetivo, a tragédia, ele teria superado 
Racine e talvez se igualado a Corneille. Entretanto ele gastou o gênio em espirituosidade. Assim foi prodi-
giosamente espirituoso. Assim o selo do gênio é mais marcado sobre o vasto conjunto de suas obras que 
sobre cada uma delas em particular. Incessantemente preocupado por seu século, ele negligenciava em 
demasia a posteridade – esta imagem austera que deve dominar todas as meditações do poeta. Lutando 
com capricho e com frivolidade com seus frívolos e caprichosos contemporâneos, ele queria agrada-los e 
ridiculariza-los. Sua musa, que teria sido tão bela com sua beleza, emprestou frequentemente seus prestí-
gios aos traços da maquiagem e às caretas da vaidade, e somos permanentemente tentados a dirigir a tal 
musa esse conselho de amante ciumento:

Poupe este cuidado;
A arte não é feita para você, você não tem necessidade dela.

 Voltaire parecia ignorar que há muito mais graça na força e que o que há de mais sublime nas 
obras do espírito humano é talvez o que há também de mais ingênuo. Pois a imaginação sabe revelar 
sua celeste origem sem recorrer a artifícios estranhos. Ela tem apenas que andar para se mostrar deusa. 
Et vera incessu patuit dea.

 Se fosse possível resumir a ideia múltipla que apresenta a existência literária de Voltaire, poderí-
amos tão somente classifica-la entre esses pródigos que os latinos denominavam monstra. Voltaire, na 
realidade, é talvez um fenômeno único, que teria podido nascer apenas na França e no século XVIII. Há 
esta diferença entre sua literatura e aquela do grande século, em que Corneille, Molière e Pascal mantêm 
seu pertencimento mais à sociedade e Voltaire mais à civilização. Sente-se, lendo-o, ser ele o escritor de 
uma idade nervosa e ensossa. Há atrativos e nenhuma graça, prestígio e nenhum charme, esplendor e 
nenhuma majestade. Ele sabe adular e não sabe consolar de forma alguma. Ele fascina e não persuade. 

 Loin de nous toutefois la pensée de nier le génie de cet homme extraordinaire. C’est parce que, 
dans notre conviction, ce génie était peut-être un des plus beaux qui aient jamais été donnés à aucun 
écrivain, que nous en déplorons plus amèrement le frivole et funeste emploi. Nous regrettons, pour 
lui comme pour les lettres, qu’il ait tourné contre le ciel cette puissance intellectuelle qu’il avait reçue 
du ciel. Nous gémissons sur ce beau génie qui n’a point compris sa sublime mission, sur cet ingrat qui 
a profané la chasteté de la muse et la sainteté de la patrie, sur ce transfuge qui ne s’est pas souvenu 
que le trépied du poëte a sa place près de l’autel. Et (ce qui est d’une profonde et inévitable vérité) sa 
faute même renfermait son châtiment. Sa gloire est beaucoup moins grande qu’elle ne devait l’être, 
parce qu’il a tenté toutes les gloires, même celle d’Érostrate. Il a défriché tous les champs, on ne peut 
dire qu’il en ait cultivé un seul. Et, parce qu’il eut la coupable ambition d’y semer également les ger-
mes nourriciers et les germes vénéneux, ce sont, pour sa honte éternelle, les poisons qui ont le plus 
fructifié. La Henriade, comme composition littéraire, est encore bien inférieure à la Pucelle (ce qui ne 
signifie certes pas que ce coupable ouvrage soit supérieur, même dans son genre honteux). Ses satires, 
empreintes parfois d’un stigmate infernal, sont fort au-dessus de ses comédies, plus innocentes. On 
préfère ses poésies légères, où son cynisme éclate souvent à nu, à ses poésies lyriques, dans lesquelles 
on trouve parfois des vers religieux et graves[1]. Ses contes, enfin, si désolants d’incrédulité et de scepti-
cisme, valent mieux que ses histoires, où le même défaut se fait un peu moins sentir, mais où l’absence 
perpétuelle de dignité est en contradiction avec le genre même de ces ouvrages. Quant à ses tragédies, 
où il se montre réellement grand poëte, où il trouve souvent le trait du caractère, le mot du cœur, on ne 
peut disconvenir, malgré tant d’admirables scènes, qu’il ne soit encore resté assez loin de Racine, et sur-
tout du vieux Corneille. Et ici notre opinion est d’autant moins suspecte, qu’un examen approfondi de 
l’œuvre dramatique de Voltaire nous a convaincu de sa haute supériorité au théâtre. Nous ne doutons 
pas que si Voltaire, au lieu de disperser les forces colossales de sa pensée sur vingt points différents, les 
eût toutes réunies vers un même but, la tragédie, il n’eût surpassé Racine et peut-être égalé Corneille. 
Mais il dépensa le génie en esprit. Aussi fut-il prodigieusement spirituel. Aussi le sceau du génie est-il 
plutôt empreint sur le vaste ensemble de ses ouvrages que sur chacun d’eux en particulier. Sans cesse 
préoccupé de son siècle, il négligeait trop la postérité, cette image austère qui doit dominer toutes les 
méditations du poëte. Luttant de caprice et de frivolité avec ses frivoles et capricieux contemporains, il 
voulait leur plaire et se moquer d’eux. Sa muse, qui eût été si belle de sa beauté, emprunta souvent ses 
prestiges aux enluminures du fard et aux grimaces de la coquetterie, et l’on est perpétuellement tenté 
de lui adresser ce conseil d’amant jaloux:

Épargne-toi ce soin;
L’art n’est pas fait pour toi, tu n’en as pas besoin.

 Voltaire paraissait ignorer qu’il y a beaucoup de grâce dans la force, et que ce qu’il y a de plus 
sublime dans les œuvres de l’esprit humain est peut-être aussi ce qu’il y a de plus naïf. Car l’imagination 
sait révéler sa céleste origine sans recourir à des artifices étrangers. Elle n’a qu’à marcher pour se montrer 
déesse. Et vera incessu patuit dea.

 S’il était possible de résumer l’idée multiple que présente l’existence littéraire de Voltaire, nous 
ne pourrions que la classer parmi ces prodiges que les latins appelaient monstra. Voltaire, en effet, est 
un phénomène peut-être unique, qui ne pouvait naître qu’en France et au dix-huitième siècle. Il y a cette 
différence entre sa littérature et celle du grand siècle, que Corneille, Molière et Pascal appartiennent 
davantage à la société, Voltaire à la civilisation. On sent, en le lisant, qu’il est l’écrivain d’un âge éner-
vé et affadi. Il a de l’agrément et point de grâce, du prestige et point de charme, de l’éclat et point de 
majesté. Il sait flatter et ne sait point consoler. Il fascine et ne persuade pas. Excepté dans la tragédie, 
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Exceto na tragédia, que lhe é própria, seu talento não tem ternura e franqueza. Sentimos que tudo isso é o 
resultado de uma organização, e não o efeito de uma inspiração; e, quando um médico ateu vem te dizer 
que Voltaire todo estava em seus tendões e em seus nervos, você treme ao pensar que ele tenha razão. 
De resto, como um outro ambicioso mais moderno, que sonhava com a supremacia política, é em vão que 
Voltaire tentou a supremacia literária. A monarquia absoluta não convém ao homem. Se Voltaire tivesse 
compreendido a verdadeira grandeza, ele teria colocado sua glória na unidade mais do que na universali-
dade. A força não se revela por um deslocamento perpétuo, por metamorfoses indefinidas, mas sim por 
uma majestosa imobilidade. A força não é Proteu, é Júpiter.

 Aqui começa a segunda parte de nossa tarefa; ela será mais curta, porque, graças à Revolução 
Francesa, os resultados políticos da filosofia de Voltaire são, infelizmente, de uma assustadora notorie-
dade. Seria entretanto absolutamente injusto atribuir somente aos escritos do “patriarca de Ferney”2 
essa Revolução fatal. É preciso ver nela antes de tudo o efeito de uma decomposição social há muito co-
meçada. Voltaire e a época em que ele viveu devem se acusar e se escusar reciprocamente. Muito forte 
para obedecer a seu século, Voltaire era também muito fraco para dominá-lo. A partir dessa igualdade de 
influência, resultava entre ele e seu século uma perpétua reação, uma troca mútua de iniquidades e de 
loucuras, um contínuo fluxo e refluxo de novidades que arrastavam sempre em suas oscilações qualquer 
antigo pilar do edifício social. Quer se represente a face política do século XVIII, os escândalos da Regência, 
as torpezas de Louis XV, a violência no ministério, a violência nos parlamentos, a força em lugar algum, a 
corrupção moral descendo por degraus da cabeça ao coração, dos grandes ao povo, os bispos da Corte, 
os abades vaidosos. Quer se represente a antiga monarquia, a antiga sociedade cambaleante em sua base 
comum, não mais resistindo aos ataques dos inovadores senão pela magia desse belo nome de Bourbon 
[2], figura-se Voltaire jogado nessa sociedade em dissolução como uma serpente em um pântano, sem 
que surpreendamo-nos ao ver a ação contagiosa de seu pensamento precipitar o fim dessa ordem política 
que Montaigne e Rabelais tinham inutilmente atacado em sua juventude e em seu vigor. Não foi ele que 
tornou a doença mortal, mas foi ele que desenvolveu o seu germe, foi ele que exasperou os seus acessos. 
Foi preciso todo o veneno de Voltaire para colocar a lama em ebulição; também deve-se imputar a este 
infeliz grande parte das coisas monstruosas da Revolução. Quanto a esta própria Revolução, ela deve ter 
sido fenomenal. A providência quis colocá-la entre o mais temível dos sofistas e o mais formidável dos dés-
potas. À aurora da Revolução, Voltaire aparecia em sua saturnal fúnebre [3]; em seu declínio, Bonaparte 
se ergue em um massacre [4].

[1] O Sr. Conde de Maistre, em seu severo e notável retrato de Voltaire, observa que ele é péssimo na ode, e atribui 
com razão essa nulidade pela falta de entusiasmo. Voltaire, na verdade, não praticava a poesia lírica senão com an-
tipatia, e somente para justificar sua pretensão à universalidade. Voltaire era indiferente a toda exaltação profunda. 
Ele não conhecia emoção verdadeira senão naquela da cólera, e ainda essa cólera não chegava até a indignação que 
faz o poeta, como diz Juvenal, facit indignatio versum. (Nota da versão original)

[2] É necessária que a desmoralização universal tenha jogada profundas raízes, para que céu tenha em vão en-
viado, para o fim deste século, Louis XVI, este venerável mártir, que elevou sua virtude até a santidade. (Nota da 
versão original)

[3] Traslado dos restos mortais de Voltaire ao Panteão. (Ibid.)

[4] Tiroteio de Saint-Roch. (Ibid.)

2. Ferney é um castelo situado perto de Genebra de propriedade de Voltaire.

qui lui est propre, son talent manque de tendresse et de franchise. On sent que tout cela est le résultat 
d’une organisation, et non l’effet d’une inspiration; et, quand un médecin athée vient vous dire que tout 
Voltaire était dans ses tendons et dans ses nerfs, vous frémissez qu’il n’ait raison. Au reste, comme un 
autre ambitieux plus moderne, qui rêvait la suprématie politique, c’est en vain que Voltaire a essayé la 
suprématie littéraire. La monarchie absolue ne convient pas à l’homme. Si Voltaire eût compris la vérita-
ble grandeur, il eût placé sa gloire dans l’unité plutôt que dans l’universalité. La force ne se révèle point 
par un déplacement perpétuel, par des métamorphoses indéfinies, mais bien par une majestueuse im-
mobilité. La force, ce n’est pas Protée, c’est Jupiter.

 Ici commence la seconde partie de notre tâche; elle sera plus courte, parce que, grâce à la révo-
lution française, les résultats politiques de la philosophie de Voltaire sont malheureusement d’une ef-
frayante notoriété. Il serait cependant souverainement injuste de n’attribuer qu’aux écrits du « patriarche 
de Ferney » cette fatale révolution. Il faut y voir avant tout l’effet d’une décomposition sociale depuis lon-
gtemps commencée. Voltaire et l’époque où il vécut doivent s’accuser et s’excuser réciproquement. Trop 
fort pour obéir à son siècle, Voltaire était aussi trop faible pour le dominer. De cette égalité d’influence 
résultait entre son siècle et lui une perpétuelle réaction, un échange mutuel d’impiétés et de folies, un 
continuel flux et reflux de nouveautés qui entraînait toujours dans ses oscillations quelque vieux pilier de 
l’édifice social. Qu’on se représente la face politique du dix-huitième siècle, les scandales de la Régence, 
les turpitudes de Louis XV; la violence dans le ministère, la violence dans les parlements, la force nulle 
part; la corruption morale descendant par degrés de la tête au cœur, des grands au peuple; les prélats 
de cour, les abbés de toilette; l’antique monarchie, l’antique société chancelant sur leur base commune, 
et ne résistant plus aux attaques des novateurs que par la magie de ce beau nom de Bourbon[2]; qu’on se 
figure Voltaire jeté sur cette société en dissolution comme un serpent dans un marais, et l’on ne s’éton-
nera plus de voir l’action contagieuse de sa pensée hâter la fin de cet ordre politique que Montaigne et 
Rabelais avaient inutilement attaqué dans sa jeunesse et dans sa vigueur. Ce n’est pas lui qui rendit la 
maladie mortelle, mais c’est lui qui en développa le germe, c’est lui qui en exaspéra les accès. Il fallait 
tout le venin de Voltaire pour mettre cette fange en ébullition; aussi doit-on imputer à cet infortuné une 
grande partie des choses monstrueuses de la révolution. Quant à cette révolution en elle-même, elle dut 
être inouïe. La providence voulut la placer entre le plus redoutable des sophistes et le plus formidable 
des despotes. A son aurore, Voltaire apparaît dans une saturnale funèbre[3]; à son déclin, Buonaparte se 
lève dans un massacre[4].

1. M. le comte de Maistre, dans son sévère et remarquable portrait de Voltaire, observe qu’il est nul dans l’ode, et 
attribue avec raison cette nullité au défaut d’enthousiasme. Voltaire, en effet, qui ne se livrait à la poésie lyrique 
qu’avec antipathie, et seulement pour justifier sa prétention à l’universalité, Voltaire était étranger à toute profonde 
exaltation; il ne connaissait d’émotion véritable que celle de la colère, et encore cette colère n’allait-elle pas jusqu’à 
l’indignation, jusqu’à cette indignation qui fait poëte, comme dit Juvénal, facit indignatio versum. (Note de l’édition 
originale)

2. Il faut que la démoralisation universelle ait jeté de bien profondes racines, pour que le ciel ait vainement 
envoyé, vers la fin de ce siècle, Louis XVI, ce vénérable martyr, qui éleva sa vertu jusqu’à la sainteté. (Note de 
l’édition originale.)

3. Translation des restes de Voltaire au Panthéon. (Ibid.)

4. Mitraillade de Saint-Roch (ibid.)
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SOBRE O ABADE DE LAMENNAIS, A PROPÓSITO DO
“ENSAIO SOBRE A INDIFERENÇA EM MATÉRIA DE RELIGIÃO”

 Julho 1823.

 Seria verdade que existe no destino das nações um momento em que os movimentos do corpo 
social parecem não ser mais que as últimas convulsões de um moribundo? Seria verdade que podemos 
ver a luz desaparecer aos poucos da inteligência dos povos, assim como vemos apagar gradualmente no 
céu o crepúsculo da tarde? Então, dizem vozes proféticas, o bem e o mal, a vida e a morte, o ser e o nada 
coexistem, e os homens vagam de um ao outro, como se eles tivessem de escolher. A ação da sociedade 
não é mais uma ação, é um estremecer, ao mesmo tempo, fraco e violento, como um espasmo da agonia. 
Os desenvolvimentos do espírito humano cessam, suas revoluções começam. O rio não mais fecunda, ele 
engole tudo; a tocha não mais clareia, ela consome tudo. O pensamento, a vontade, a liberdade, estas 
faculdades divinas, atribuídas pela onipotência Divina à associação humana, substituem-se ao orgulho, 
à revolta, ao instinto individual. À prudência social sucede esta profunda cegueira animal a qual não foi 
dada distinguir as aproximações com a morte. Logo, com efeito, a rebelião dos membros leva ao dilace-
ramento do corpo seguido da dissolução do cadáver. O acordo das crenças eternas é substituído pela luta 
dos interesses passageiros. Alguma coisa do animal é despertada no homem, e fraterniza-se com sua alma 
degradada; ele abdica ao céu e vegeta abaixo de seu destino. Então, dois campos traçam-se na nação. A 
sociedade não é mais senão um combate obstinado em uma noite profunda, onde brilham somente os 
raios das espadas que se cruzam e a centelha das armaduras que se quebram. O sol apareceria em vão 
sobre esses infelizes para fazê-los reconhecer que eles são irmãos; obstinados pela sua obra, eles não o 
veriam. A poeira de seu combate cega-os.

 Então, tomando de empréstimo a expressão solene de Bossuet, um povo para de ser um povo. Os 
acontecimentos que se precipitam com uma rapidez sempre crescente impregnam-se cada vez mais de 
um aspecto sombrio de providência e de fatalidade, e o número pequeno de homens simples, permane-
cido fiéis às previsões antigas, olha com terror se alguns sinais não se manifestam nos céus.

 Esperemos que nossas velhas monarquias não estejam ainda lá. Conserva-se alguma esperança de 
cura enquanto a doença não repelir o médico, e o entusiasmo ávido que despertam os primeiros cantos 
de poesia religiosa, que este século escutou, prove que há ainda uma alma na sociedade.

 É para fortalecer o sopro divino, reanimar esta chama celeste, que se consagram hoje todos os es-
píritos verdadeiramente superiores. Cada um oferece sua centelha na comunidade, e graças a sua genero-
sa atividade, o edifício social pode se reconstruir rapidamente, assim como os mágicos palácios dos contos 
árabes que uma legião de gênios concluía em uma noite. Consequentemente, encontramos meditações 
em nossos escritores, e inspirações em nossos poetas. Eleva-se de todas as partes uma geração séria e 
doce, plena de recordações e de esperanças. Ela pergunta novamente sobre seu futuro aos pretensos 
filósofos do século anterior, que queriam lhes fazer recomeçar seu passado. Ela é pura, e por consequên-
cia complacente, mesmo para com esses velhos e atrevidos culpados que ousam solicitar sua admiração 
à essa geração; mas o perdão desta última para com esses criminosos não exclui seu horror para com os 
crimes. Ela não quer basear sua existência sobre abismos, e sobre o ateísmo e a anarquia; ela repudia a 
herança de morte cuja revolução a persegue; ela volta à religião, porque a juventude não renuncia com 
facilidade à vida; é por isso que ela exige do poeta mais do que as gerações antigas receberam. O poeta 
dava ao povo somente leis, a nova geração lhe pede crenças.

 Um dos escritores que mais poderosamente contribui para despertar entre nós essa sede de emo-
ções religiosas, um desses que sabem melhor saciá-la é sem dúvida o Sr. Abade F. de Lamennais. Alcan-
çando, desde seus primeiros passos, o topo da ilustração literária, este venerável abade parece somente 

SUR L’ABBÉ DE LAMENNAIS A PROPOS DE
«L’ESSAI SUR L’INDIFFÉRENCE EN MATIÈRE DE RELIGION»

 Juillet 1823.

 Serait-il vrai qu’il existe dans la destinée des nations un moment où les mouvements du corps so-
cial semblent ne plus être que les dernières convulsions d’un mourant ? Serait-il vrai qu’on puisse voir la 
lumière disparaître peu à peu de l’intelligence des peuples, ainsi qu’on voit s’effacer graduellement dans 
le ciel le crépuscule du soir ? Alors, disent des voix prophétiques, le bien et le mal, la vie et la mort, l’être 
et le néant, sont en présence; et les hommes errent de l’un à l’autre, comme s’ils avaient à choisir. L’action 
de la société n’est plus une action, c’est un tressaillement faible et violent à la fois, comme une secousse 
de l’agonie. Les développements de l’esprit humain s’arrêtent, ses révolutions commencent. Le fleuve ne 
féconde plus, il engloutit; le flambeau n’éclaire plus, il consume. La pensée, la volonté, la liberté, ces fa-
cultés divines, concédées par la toute-puissance divine à l’association humaine, font place à l’orgueil, à la 
révolte, à l’instinct individuel. A la prévoyance sociale succède cette profonde cécité animale à laquelle il 
n’a pas été donné de distinguer les approches de la mort. Bientôt, en effet, la rébellion des membres amè-
ne le déchirement du corps, que suivra la dissolution du cadavre. La lutte des intérêts passagers remplace 
l’accord des croyances éternelles. Quelque chose de la brute s’éveille dans l’homme, et fraternise avec son 
âme dégradée; il abdique le ciel et végète au-dessous de sa destinée. Alors deux camps se tracent dans la 
nation. La société n’est plus qu’une mêlée opiniâtre dans une nuit profonde, où ne brille d’autre lumière 
que l’éclair des glaives qui se heurtent et l’étincelle des armures qui se brisent. Le soleil se lèverait en vain 
sur ces malheureux pour leur faire reconnaître qu’ils sont frères; acharnés à leur œuvre sanglante, ils ne 
verraient pas. La poussière de leur combat les aveugle.

 Alors, pour emprunter l’expression solennelle de Bossuet, un peuple cesse d’être un peuple. Les 
événements qui se précipitent avec une rapidité toujours croissante s’imprègnent de plus en plus d’un 
sombre caractère de providence et de fatalité, et le petit nombre d’hommes simples, restés fidèles aux 
prédictions antiques, regardent avec terreur si des signes ne se manifestent pas dans les cieux.

 Espérons que nos vieilles monarchies n’en sont point encore là. On conserve quelque espoir de 
guérison tant que le malade ne repousse pas le médecin, et l’enthousiasme avide qu’éveillent les premiers 
chants de poésie religieuse que ce siècle a entendus prouve qu’il y a encore une âme dans la société.

 C’est à fortifier ce souffle divin, à ranimer cette flamme céleste, que tendent aujourd’hui tous 
les esprits vraiment supérieurs. Chacun apporte son étincelle au foyer commun, et, grâce à leur géné-
reuse activité, l’édifice social peut se reconstruire rapidement, comme ces magiques palais des con-
tes arabes, qu’une légion de génies achevait dans une nuit. Aussi trouvons-nous des méditations dans 
nos écrivains, et des inspirations dans nos poëtes. Il s’élève de toutes parts une génération sérieuse 
et douce, pleine de souvenirs et d’espérances. Elle redemande son avenir aux prétendus philosophes 
du dernier siècle, qui voudraient lui faire recommencer leur passé. Elle est pure, et par conséquent 
indulgente, même pour ces vieux et effrontés coupables qui osent réclamer son admiration; mais son 
pardon pour les criminels n’exclut pas son horreur pour les crimes. Elle ne veut pas baser son existen-
ce sur des abîmes, sur l’athéisme et sur l’anarchie; elle répudie l’héritage de mort dont la révolution 
la poursuit; elle revient à la religion, parce que la jeunesse ne renonce pas volontiers à la vie; c’est 
pourquoi elle exige du poëte plus que les générations antiques n’en ont reçu. Il ne donnait au peuple 
que des lois, elle lui demande des croyances.

 Un des écrivains qui ont le plus puissamment contribué à éveiller parmi nous cette soif d’émo-
tions religieuses, un de ceux qui savent le mieux l’étancher, c’est sans contredit M. l’abbé F. de La-
mennais. Parvenu, dès ses premiers pas, au sommet de l’illustration littéraire, ce prêtre vénérable 
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ter encontrado a glória humana de passagem. Ele vai mais longe. A época da publicação do Ensaio sobre 
a indiferença será uma das datas deste século. Para que alguém o leia sem esperança ou sem terror, é 
necessário que neste livro haja algum estranho mistério, como se escondendo alguma alta revelação de 
nosso destino. Majestoso e apaixonado sucessivamente, simples e magnífico, grave e veemente, profundo 
e sublime, o escritor dirige-se ao coração através de todas as ternuras, ao espírito através de todos os arti-
fícios, à alma através de todos os entusiasmos. Ele esclarece como Pascal, ele queima como Rousseau, ele 
fulmina como Bossuet. Seu pensamento deixa sempre nos espíritos um rastro de sua passagem; ele vence 
todos aqueles que ele não faz elevar. É necessário que ele console, pelo menos que ele não desespere. Ele 
murcha tudo o que ele não pode frutificar. Não há nenhuma opinião mista sobre semelhante obra; nós 
a atacamos como um inimigo ou a defendemos como um salvador. Coisa espantosa! Este livro era uma 
necessidade de nossa época, e a moda confundiu-se em seu sucesso! É a primeira vez sem dúvida que a 
moda terá ficado ao lado da eternidade. Devorando este escrito, dirigimos ao autor uma multidão de crí-
ticas que cada um em particular deveria dirigir a sua consciência. Todos os vícios que ele queria banir do 
coração humano berraram como os vendedores expulsos do templo. Temeu-se que a alma ficasse vazia no 
momento em que dela se expulsasse as paixões. Ouvimos dizer que esse livro austero entristecia a vida, 
que o sacerdote moroso arrancava as flores do caminho do homem. Certo; mas as flores que ele arranca 
são aquelas que escondem o abismo.

 Esta obra produziu ainda um outro fenômeno, bem notável em nossos dias; é a discussão pública 
de uma questão de teologia. E o que há de singular, e o que se deve atribuir ao interesse extraordinário 
incitado pelo Ensaio, é o fato de a frivolidade das pessoas elegantes e a preocupação dos homens do Esta-
do desaparecerem um instante frente a um debate escolástico e religioso. Acreditou-se ver um momento 
a Sorbonne renascer entre as duas Câmaras.

 O Sr. de Lamennais, auxiliado em sua força pela força do Alto, habituou seus leitores a vê-lo carre-
gar, sem perder o fôlego, de uma ponta a outra de sua imensa composição, o fardo de uma ideia funda-
mental, vasta e única. Em todos os lugares revela-se a possessão de um grande pensamento. Ele o desen-
volve em todas as partes, ilumina-o em todos seus detalhes, explica-o em todos seus mistérios, critica-o 
em todos seus resultados. Ele remonta a todas as causas assim como desce a todas as consequências.

 Um dos benefícios desses tipos de obras é que eles desagradam profundamente tudo o foi escrito 
de irrisório e de irônico os chefes da seita incrédula. A partir do momento em que subiu tão alto, não se 
pode mais descer tão baixo. A partir do momento em que se respira o ar e se vê a luz, não se saberia re-
tornar nessas trevas e nesse vazio. Somos pegos por uma inexprimível compaixão vendo homens esgotar 
seu fôlego diariamente a forjar ou apagar Deus. Somos tentados a acreditar que o ateu é um ser a parte, 
organizado à sua maneira, e que ele tem razão de reclamar seu lugar entre os animais; pois não se con-
cebe nada à revolta da inteligência contra a inteligência. E depois, não é uma estranha sociedade aquela 
desses indivíduos tendo, cada um, um criador de sua criação, uma fé segundo sua opinião, dispondo da 
eternidade enquanto o tempo os arrasta, e procurando realizar essa multiplex religio, palavra monstruosa 
encontrada por um pagão? Diríamos o caos perseguindo o nada. Enquanto a alma do cristão, semelhante 
à chama atormentada em vão por caprichos do ar, ergue-se incessantemente ao céu, o espírito desses 
infiéis é como a nuvem que muda de forma e de direção segundo o vento que a move. E rimos ao vê-los 
julgar as coisas eternas do alto da filosofia humana, assim como infelizes que escalaram com dificuldade o 
topo de uma montanha para melhor examinar as estrelas.

 Esses que trazem às nações agitadas por tantos venenos o verdadeiro alimento de vida e de inte-
ligência devem confiar à santidade de seu empreendimento. Cedo ou tarde, os povos desesperançosos 
apressam-se ao redor deles, e lhes dizem como João a Jesus: Ad quem ibimus? verba vitae aeternae habes. 
“A quem recorreremos? Vocês têm as palavras da vida eterna.”

semble n’avoir rencontré la gloire humaine qu’en passant. Il va plus loin. L’époque de l’apparition de 
l’Essai sur l’indifférence sera une des dates de ce siècle. Il faut qu’il y ait un mystère bien étrange 
dans ce livre que nul ne peut lire sans espérance ou sans terreur, comme s’il cachait quelque haute 
révélation de notre destinée. Tour à tour majestueux et passionné, simple et magnifique, grave et 
véhément, profond et sublime, l’écrivain s’adresse au cœur par toutes les tendresses, à l’esprit par 
tous les artifices, à l’âme par tous les enthousiasmes. Il éclaire comme Pascal, il brûle comme Rous-
seau, il foudroie comme Bossuet. Sa pensée laisse toujours dans les esprits trace de son passage; elle 
abat tous ceux qu’elle ne relève pas. Il faut qu’elle console, à moins qu’elle ne désespère. Elle flétrit 
tout ce qui ne peut fructifier. Il n’y a point d’opinion mixte sur un pareil ouvrage; on l’attaque comme 
un ennemi ou on le défend comme un sauveur. Chose frappante ! ce livre était un besoin de notre 
époque, et la mode s’est mêlée de son succès ! C’est la première fois sans doute que la mode aura été 
du parti de l’éternité. Tout en dévorant cet écrit, on a adressé à l’auteur une foule de reproches que 
chacun en particulier aurait dû adresser à sa conscience. Tous ces vices qu’il voulait bannir du cœur 
humain ont crié comme les vendeurs chassés du temple. On a craint que l’âme ne restât vide lorsqu’il 
en aurait expulsé les passions. Nous avons entendu dire que ce livre austère attristait la vie, que ce 
prêtre morose arrachait les fleurs du sentier de l’homme. D’accord; mais les fleurs qu’il arrache sont 
celles qui cachaient l’abîme.

 Cet ouvrage a encore produit un autre phénomène, bien remarquable de nos jours; c’est la discus-
sion publique d’une question de théologie. Et ce qu’il y a de singulier, et ce qu’on doit attribuer à l’intérêt 
extraordinaire excité par l’Essai, la frivolité des gens du monde et la préoccupation des hommes d’état ont 
disparu un instant devant un débat scolastique et religieux. On a cru voir un moment la Sorbonne renaître 
entre les deux Chambres.

 M. de Lamennais, aidé dans sa force par la force d’en haut, a accoutumé ses lecteurs à le voir 
porter, sans perdre haleine, d’un bout à l’autre de son immense composition, le fardeau d’une idée fonda-
mentale, vaste et unique. Partout se révèle en lui la possession d’une grande pensée. Il la développe dans 
toutes ses parties, l’illumine dans tous ses détails, l’explique dans tous ses mystères, la critique dans tous 
ses résultats. Il remonte à toutes les causes comme il redescend à toutes les conséquences.

 Un des bienfaits de ces sortes d’ouvrages, c’est qu’ils dégoûtent profondément de tout ce qu’ont 
écrit de dérisoire et d’ironique les chefs de la secte incrédule. Quand une fois on est monté si haut, on ne 
peut plus redescendre aussi bas. Dès qu’on a respiré l’air et vu la lumière, on ne saurait rentrer dans ces 
ténèbres et dans ce vide. On est saisi d’une inexprimable compassion en voyant des hommes épuiser leur 
souffle d’un jour à forger ou à éteindre Dieu. On est tenté de croire que l’athée est un être à part, orga-
nisé à sa façon, et qu’il a raison de réclamer sa place parmi les bêtes; car on ne conçoit rien à la révolte 
de l’intelligence contre l’intelligence. Et puis, n’est-ce pas une étrange société que celle de ces individus 
ayant chacun un créateur de leur création, une foi selon leur opinion, disposant de l’éternité pendant que 
le temps les emporte, et cherchant à réaliser cette multiplex religio, mot monstrueux trouvé par un païen 
? On dirait le chaos à la poursuite du néant. Tandis que l’âme du chrétien, pareille à la flamme tourmentée 
en vain par les caprices de l’air, se relève incessamment vers le ciel, l’esprit de ces infidèles est comme le 
nuage qui change de forme et de route selon le vent qui le pousse. Et l’on rit de les voir juger les choses 
éternelles du haut de la philosophie humaine, ainsi que des malheureux qui graviraient péniblement au 
sommet d’une montagne pour mieux examiner les étoiles.

 Ceux qui apportent aux nations enivrées par tant de poisons la véritable nourriture de vie et d’in-
telligence, doivent se confier en la sainteté de leur entreprise. Tôt ou tard, les peuples désabusés se pres-
sent autour d’eux, et leur disent comme Jean à Jésus: Ad quem ibimus ? verba vitae aeternae habes. « A 
qui irons-nous ? vous avez les paroles de la vie éternelle. »
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