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CUORE E O ATENEU, DA ESCOLA PARA O MUNDO OU VICE VERSA
CUORE E O ATENEU, DELLA SCUOLA AL MONDO O VICEVERSA
Heloisa Souza Pinto Netto
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
heloisaspnetto@hotmail.com
RESUMO
Cuore, de Edmondo De Amicis (1846-1908), uma obra de caráter formativo publicada na Itália, em
1886, inspirou diversos autores brasileiros que a tomaram como modelo de literatura voltada à
formação de jovens em idade escolar. A presença de Cuore se fez notar também no romance O Ateneu
(Crônica de saudades), de Raul Pompeia (1863-1895), publicado em 1888, e que retrata a história
inquietante de um garoto interno no colégio que dá nome ao livro. A proximidade entre as primeiras
edições de uma e outra obra, aliada ao fato de que a distância entre Itália e Brasil pode ser tomada
como um possível entrave àquela época para que se afirme o contato do autor brasileiro com a obra de
De Amicis, perde sua dimensão ao longo de um exame mais minucioso das obras em questão. Um
olhar cuidadoso sobre O Ateneu possibilita identificar tênues laços entre as duas obras. Este é o
propósito do trabalho aqui apresentado.
Palavras-chave: diário, lembranças, mudanças sociais
RIASSUNTO
Cuore, di Edmondo De Amicis (1846-1908), un’opera di carattere formativo che è stata pubblicata in
Italia nel 1886, ha ispirato molti autori brasiliani che l’hanno presa per modelo di letteratura per i
giovani in etá scolastica. La presenza del Cuore si fa notare anche nel romanzo O Ateneu (Crônica de
saudades), di Raul Pompeia (1863-1895), pubblicata nel 1888. L’opera O Ateneu racconta una storia
inquietante di un studente della scuola che dà al libro il suo nome. La prossimità delle prime edizioni
di uno e l'altro lavoro, insieme al fatto che la distanza tra l'Italia e il Brasile è grande, può essere preso
come un possibile ostacolo a quel momento per affermare che l’autore brasiliano ha avuto contatto
con l'opera di De Amicis. Ma questi sono punti che perdono la loro importanza durante un più attento
esame delle opere in questione. Uno sguardo attento al O Ateneu consente di identificare i legami
tenui tra le due opere. Questo è lo scopo del lavoro qui presentato.
Parole chiavi: diário, ricordi, trasformazione sociale

1. O SUCESSO DE CUORE
Escrito para ser lido principalmente na rede escolar italiana, o livro Cuore obteve maior sucesso
primeiramente fora da escola. Antônio Faeti comenta que a obra traduziu em suas páginas a realidade
social do país naquele instante; os leitores foram “atraídos pelos protagonistas operários, artífices,
pedreiros, ofendidos do trabalho, pelas condições de vida das classes subalternas” (MORETTI, 2009, p.
143). Talvez por isso a obra fosse de uso sucessivo “nas bibliotecas das seções socialistas em que sempre
se achava em companhia de Os Miseráveis, de Victor Hugo [...]” (FAETI in MORETTI, 2009, p.143). É
necessário lembrar que aquele era um momento de grande expectativa de renascimento social na Itália.
O livro Cuore compreende o diário de Enrico, um estudante que cursa a terceira série de uma
escola municipal da cidade italiana de Turim, nos anos de 1881 e 1882. A sugestão do diário partiu de seu

pai, que é quem corrige as anotações do garoto. É composto por dez partes que correspondem ao período
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escolástico, que vai de outubro a julho. Cada mês subdivide-se em vários capítulos, e em cada um destes
meses, à exceção de julho, encontramos pequenos enredos que levam o nome de ‘conto mensal’. Ao longo
de todo o livro, o protagonista é confrontado com situações em que é preciso escolher como deve ou não
ser, agir e pensar. Na prescrição das virtudes, a serem adotadas na vida pessoal e social, o autor se refere
àquelas reprovadas pela sociedade.
O recurso utilizado por De Amicis para que a grande massa de leitores aprovasse e aderisse a um
projeto de formação de uma verdadeira nação italiana foi, sem dúvida, o forte componente emocional. Os
jovens leitores deveriam ser conquistados pelo coração, para que abraçassem a causa nacional. A obra, até
os dias atuais, vem suscitando reações diversas, muitos a renegam por considerá-la de forte apelo
sentimental, mas não há como negar a importância histórica de Cuore como propagador de valores que
apontavam para a necessidade de constituição de uma identidade nacional, de uma nação una, de princípios
morais que norteassem o estado recém-unificado. O propósito do autor era realmente sensibilizar os
leitores juvenis através de passagens de grande apelo emocional, despertando-lhes o ideal maior de amor à
pátria, tomando por esteio a família, célula principal da sociedade. Cuore, além de ter sido um livro de
leitura com função moralizadora e intenção educativa, cívica, patriótica, cumpriu um papel social
importante no que diz respeito à integração cultural e uniformização da língua falada no território italiano.
O uso do Cuore no sistema escolar foi de reconhecido valor formativo, alcançando sucesso não só
na Itália, mas no resto da Europa e também na América. Foram 40 edições nos dois primeiros meses e
meio, ao fim de dez anos alcançava o expressivo número de 197 edições. Até meados do século XX, a
história contada pelo menino Enrico Bottini foi traduzida em outros quarenta idiomas, o que vem a
corroborar o seu êxito. Cuore é considerado o produto mais notável da ação educativa pós-unificação
italiana, a ele seguiram-se outras obras, sem que, entretanto, tenham tido tamanha repercussão.
No Brasil, o processo de instalação da República despertou sentimentos semelhantes aos do
contexto italiano, a valorização da pátria, a necessidade de afirmação do Estado e a noção da importância
de uma educação laica faziam parte da ordem geral. Neste sentido a recepção de Cuore, ou Coração, não
poderia ser diferente, um grande sucesso. O livro de De Amicis inspirou muitos autores e obras foram
publicadas aos moldes da italiana. Alguns destes autores, e provavelmente dos leitores em geral, talvez

tenham lido Cuore antes mesmo da publicação em tradução brasileira, certamente a portuguesa ou a
francesa, além da original italiana, circularam no Brasil antes de 1891, data da primeira edição realizada no
país.

2. AS REMINISCÊNCIAS DE RAUL POMPEIA
Publicado sob a forma de folhetins no jornal carioca Gazeta de notícias em 1888, O Ateneu
(Crônica de saudades), escrito por Raul d’Ávila Pompeia (1863-1895), traz a história de Sérgio, um
menino de 11 anos, no período em que esteve em regime de internato no colégio que dá nome à obra. A
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escola é dirigida por Aristarco Argolo de Ramos¹, cujas posições firmes e sua conduta moralista e
disciplinadora encobrem a rede de relacionamentos pautada por ambição, hipocrisia e injustiça que toma
conta daquele mundo escolar. A experiência de socialização do menino o conduz ao amadurecimento, mas
isso ocorre mediante vias de doloroso sofrimento. Evocando a imagem do Império em seus estertores, a
obra se concentra no universo escolar reproduzindo o momento da transição do menino que amadurece e
se transforma em homem, em clara alusão ao processo de mudança de regime, imperial para republicano,
que logo se efetivaria.
A obra O Ateneu é frequentemente analisada como um romance autobiográfico, por vezes, até com
certo rigor. Não há como discordar totalmente deste argumento, a biografia de Raul Pompéia realmente se
aproxima do enredo do livro, o ambiente retratado corresponde de maneira muito singular ao do Colégio
Abílio, importante instituição do Rio de Janeiro para onde os jovens oriundos de famílias da oligarquia
eram levados a fim de que tivessem uma formação adequada. Foi lá que estudou o autor entre os anos de
1873 e 1878.
Uma das análises que exageraram na vinculação entre enredo e vida do autor se deu por parte de
Mário de Andrade. O paulista entendia que se tratava de uma obra que representava uma espécie de
vingança do autor em relação ao período, para ele sombrio, em que viveu interno no Colégio Abílio: “É
curioso observar que fazendo da vida colegial do protagonista Sérgio uma tragédia sem remanso, Raul
Pompéia não tenha sequer um momento de revolta contra o pai que o encafuou lá” (ANDRADE, p. 174).
Ainda que considerasse O Ateneu uma obra-prima, Mário de Andrade apontou muito mais aspectos
negativos na obra do que positivos, sendo os primeiros vinculados à aproximação por ele ventilada entre a
vida do autor e a obra.
Raul Pompeia tinha um temperamento exaltado, agressivo, no entanto, sua impetuosidade
relacionava-se à política, da qual participou efetivamente através de textos combativos de espírito
altamente crítico. Republicano convicto, não poupava a figura de D. Pedro II. Para o autor de O Ateneu, o
imperador esteve sempre obcecado pela preocupação em parecer bem à Europa e voltado de costas ao
Brasil. Atacando principalmente o elemento português, Pompeia entendia que a presença de estrangeiros
estava a serviço de interesses econômicos que corroíam o país. O sentimento antiportuguês repetiu-se em

vários momentos da história brasileira, geralmente associado ao controle do comércio por parte dos
lusitanos. Raul Pompeia, que compartilhava deste pensamento, acreditava que a comunidade comercial
portuguesa era responsável pela enfermidade do civismo brasileiro.
Com o advento da República, tornou-se ferrenho admirador do presidente Floriano Peixoto, o
Marechal de Ferro, o segundo presidente republicano, reconhecido pela historiografia como o primeiro
grande líder político popular da história brasileira. Seus seguidores eram militares e civis, chamados de
florianistas ou jacobinos, sendo que o que os distinguia era a opção, ou não, por ações violentas nas ruas.
Afinado com o jacobinismo, Raul Pompeia participou de comícios e também protagonizou
polêmicas – a mais famosa delas com o poeta Olavo Bilac, a quem desafiou para um duelo de espadas que
1

Ao descrever Aristarco Argolo de Ramos, Raul Pompeia traz informações que remetem à figura de Abílio César Borges, o Barão de Macaúbas, do famoso Colégio Abílio, RJ.
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não chegou a acontecer. Tendo sido nomeado diretor da Biblioteca Nacional, em 1894, foi demitido no ano
seguinte, acusado de desacatar o então novo Presidente da República, Prudente de Morais, fato ocorrido
durante o enterro de Floriano Peixoto. A conduta de Pompeia foi duramente criticada por Luís Murat em
artigo contundente no qual o jornalista apoiou sua demissão e insinuou covardia no desfecho do duelo com
Bilac. Deprimido, no Natal de 1895, o autor de O Ateneu suicidou-se com um tiro.
Raul Pompeia era um sujeito instável, complicado, e também culto, preparado, um homem que
conhecia várias línguas, lia muitos autores. Ainda que apenas dois anos tenham separado as publicações de
Cuore e O Ateneu, e mais, que a primeira tenha sido escrita por um italiano para o leitor escolar do seu
país. Devido ao seu grande sucesso e propagação rápida, é muito possível que Pompeia tenha tido contato
com a singela história de Enrico e que algo dela tenha lhe servido de inspiração. Este trabalho pretende
trazer à luz alguns pontos que reforçam a ideia de que o autor de O Ateneu, embora dando um caráter
diverso à sua obra, leu o Cuore, absorvendo elementos do universo forjado por De Amicis e recriando-os
no mundo escolar por ele composto.

3. O LEITOR DE CUORE
A história de Cuore se passa em um ano escolar numa sequência de episódios – dispostos na forma
de um diário – que podem ser vistos de maneira independente, já que não há um nó central na obra com o
consequente desenlace. Os acontecimentos giram em torno de alguns alunos, o protagonista Enrico e seus
colegas da Escola Baretti, e quase sempre participam também seus familiares, os professores e o diretor.
As situações criadas procuram valorizar os bons sentimentos, como amizade, honestidade, respeito,
companheirismo, fraternidade. A presença na trama das famílias dos meninos serve normalmente para
discussões de teor social ou econômico, escopo principal da obra de De Amicis. A ênfase sobre a
igualdade social é evidente e qualquer sinal de tensão entre as classes é ignorado. Por outro lado, o olhar
sobre a classe empobrecida e sobre o trabalhador simples é atravessado por um excessivo espírito de
compaixão.

Enrico narra no momento presente; entretanto, no início da obra uma apresentação dá outro tom à
narrativa: o menino é estimulado pelo pai a escrever sua experiência durante um ano escolar, mas ao final
deste período seu pai corrigirá suas anotações e, posteriormente, o próprio rapazinho acrescentará detalhes
valendo-se da proximidade com os acontecimentos.
E, ao dizer que foi escrita por um aluno da terceira série, não quer dizer que tenha sido
escrita propriamente por ele, tal como está impressa. Ele ia anotando num caderno, do
jeito que sabia, aquilo que havia visto, sentido, pensado, dentro e fora da escola. E, no fim
do ano, seu pai corrigiu aquelas anotações, cuidando para não alterar as ideias, e
conservar, tanto quanto possível, as palavras do filho. Então, quatro anos depois, já no
Ensino Médio, o menino releu o caderno e acrescentou alguma coisa de pessoal, valendose da lembrança ainda fresca das pessoas e das coisas (DE AMICIS, 2011, p. 11).

Revista De Letra em Letra—Vol. 5 n. 1, 2018

12

De Amicis solucionou de forma hábil um problema: a linguagem adotada é culta, exagerada para
um menino por volta de onze anos, mas justifica-se já que seu pai efetuou a dita correção. Por sua vez, a
linguagem empregada por Raul Pompeia é rebuscada, recheada de metáforas e inversões da construção
sintática. A grandiloquência impressa em seu texto pode ser de certa forma relacionada com a posição em
que se encontra o narrador e com sua condição social ou mesmo remeter à ostentação imperial.
Em O Ateneu – Crônica de saudades, a história cumpre o tempo de dois anos e a sucessão de
acontecimentos obedece ao ponto de vista do narrador moldado por sua memória. Como bem sugere o
subtítulo, Sérgio narra suas lembranças escolares, mas o protagonista faz isso já depois de adulto, ou seja,
o olhar posto é outro, não mais do menino, e vem com toda a carga emocional própria da maturidade. O
narrador já afastado emprega sua visão de adulto ao refletir sobre a vivência do passado, é o entendimento
do presente sobre lembranças para ele decepcionantes. O tempo transcorrido no espaço do internato, que
representa a passagem do menino para a condição de homem e que também evoca a transição de regime,
imperial para republicano, se encerra com o incêndio da escola, imagem alegórica da queda do Império.
Não se trata, no entanto, do desenlace de um nó anteriormente dado, é o fim de um ciclo que vinha sendo
apresentado em diversos quadros. E é também um começo: da nova condição de Sérgio, agora preparado
para o mundo fora do internato, e da nação, dentro da nova ordem política ambicionada prestes a se
efetivar.
Já nos capítulos iniciais da obra de Raul Pompeia é possível reconhecer² uma referência ao Cuore.
Um dado interessante é o tom irônico – marcado em itálico – usado pelo narrador para se referir às singelas
histórias narradas por meninos, nas quais eram evitados registros de episódios que não servissem ao
propósito formativo.
Se em pequeno, movido por um vislumbre de luminosa prudência, enquanto aplicavam-se
os outros à peteca, eu me houvesse entregado ao manso labor de fabricar documentos
autobiográficos, para a oportuna confecção de mais uma infância célebre, certo não
registraria, entre os meus episódios de predestinado, o caso banal da natação, de
consequências, entretanto, para mim, a origem de dissabores como jamais encontrei tão
amargos (POMPEIA, 1997, p. 32).

O autor quer distanciar sua obra da possível classificação “doce história juvenil”, o que de fato
consegue; O Ateneu tem por ambiente a escola, mas seu enredo trata de questões essencialmente humanas
– com todas as contradições advindas desta condição – dispostas sobre um pano de fundo alegórico que
traz a junção das imagens de Ateneu e Império.
Os dois ambientes escolares são descritos com detalhes, no entanto em O Ateneu a estrutura física
adquire maior importância que em Cuore; o colégio é parte constituinte da narrativa e toma quase a feição
de uma personagem, que fiscaliza, julga e recrimina.

2

A ligação pode ser também com Le Tour de la France par deux enfants, obra francesa de 1877, G. Bruno, pseudônimo de Augustine Fouillé,
que fazia muito sucesso à época em toda a Europa.
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O edifício fora caiado e pintado durante as férias, como os navios que aproveitam o
descanso nos portos para uma reforma de apresentação. Das paredes pendiam cartas
geográficas, que eu me comprazia de ver como um itinerário de grandes viagens
planejadas. Havia estampas coloridas em molduras negras, assuntos de história santa e
desenho grosseiro, ou exemplares zoológicos e botânicos, que me revelavam direções de
aplicação estudiosa em que eu contava triunfar. Outros quadros vidraçados exibiam
sonoramente regras morais e conselhos muito meus conhecidos de amor à verdade, aos
pais, e temor a Deus, que estranhei como um código de redundância. Entre os quadros,
muitos relativos ao mestre – os mais numerosos; e se esforçavam todos por arvorar o
mestre em entidade incorpórea, argamassada de pura essência de amor e suspiros cortantes
de sacrifício, ensinando-me a didascalotria que eu, de mim para mim, devotamente, jurava
desempenhar à risca (POMPEIA, 1997, p. 23).

A descrição dos professores e dos alunos – e no caso de Cuore também de muitos dos familiares
dos meninos – é outro aspecto importante que serve, muitas vezes, como paradigma na construção das
relações. Na obra de De Amicis, é visível a simpatia pelos de baixo, sendo que o esforço despendido na
obtenção do ganha-pão e a sobrevivência em condições adversas – verdadeiros trunfos da classe
empobrecida – são frequentemente exaltados pela família de Enrico e por seus professores, transformandose em motivos para o estabelecimento de elos afetivos. Desta forma, as marcas físicas, os problemas de
saúde, as vestimentas simples, aliados às condições de vida tem grande relevância no curso da história. E
ainda que a família de Enrico tenha uma cômoda posição social, um colega apenas figura como oriundo da
elite: é Nóbis, que age com soberba, sendo por isso criticado ao longo do diário de Enrico. Seu pai,

entretanto, condena suas atitudes, forçando, inclusive, a retratação do filho após uma ofensa dirigida ao
colega filho de um carvoeiro, ao qual chamara de esfarrapado “Peça desculpas a ele, repita minhas
palavras: “Eu lhe peço desculpas pela palavra injuriosa, insensata, imoral que pronunciei contra seu pai, a
quem o meu tem a honra de apertar a mão” (DE AMICIS, 2011, p. 42). Os meninos, a pedido do pai de
Nóbis, foram colocados lado a lado no banco da escola.
Em O Ateneu, a descrição inicial dos alunos feita pelo colega Rebelo está perfeitamente de acordo
com o tom que vai adquirir a história: crítico e ácido, e vai servir de esteio para as futuras relações de
Sérgio dentro do colégio. Os estudantes são adjetivados majoritariamente de forma negativa e de acordo
com os papeis desempenhados dentro da estrutura viciada do Ateneu. A advertência do rapaz já experiente

no internato é clara e preconiza a individualidade e a independência “Olhe; um conselho: faça-se forte
aqui, faça-se homem. Os fracos perdem-se [...] Não sou criança, nem idiota; vivo só e vejo de longe; mas
vejo. Não pode imaginar. Os gênios fazem aqui dois sexos, como se fosse uma escola mista” (POMPEIA,
1997, p. 28).
Apesar dos avisos de Rebelo, Sérgio depois de certo tempo no internato sente-se acuado e não
resiste à aproximação e à proteção de Sanches. A presença impositiva do colega transforma-se
paulatinamente em repulsa “só a voz, o simples som covarde da voz, rastejante, colante, como se fosse
cada sílaba uma lesma, horripilou-me, feito o contato de um suplício imundo” (idem, p.41). Ao se afastar
de Sanches, Sérgio acaba por se aproximar do pobre Franco, aluno por todos hostilizado e refém da dura
disciplina imposta aos estudantes, assunto tratado com acuidade mais à frente. Sérgio passa a ver o
silencioso colega “como arreceado de todos, tristonho, de uma melancolia parente da imbecilidade; tinha
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acessos refreados de raiva, queixas que não sabia formular” (ibidem, p.51).
Já para o diretor Aristarco, é principalmente a condição econômica que determina as relações, ele
se comporta diferentemente em relação aos alunos, suas ações são conduzidas conforme a posição social e
financeira da família.
Sua diplomacia dividia-se por escaninhos numerados, segundo a categoria de recepção que
queria dispensar. Ele tinha maneiras de todos os graus, segundo a condição social da
pessoa. As simpatias verdadeiras eram raras. No âmago de cada sorriso morava-lhe um
segredo de frieza que se percebia bem. E duramente se marcavam distinções políticas,
distinções financeiras, distinções baseadas na crônica escolar do discípulo, baseadas na
razão discretas das notas do guarda-livros. Às vezes, uma criança sentia a alfinetada no
jeito da mão a beijar. Saía indagando consigo o motivo daquilo, que não achava em suas
contas escolares... O pai estava dois semestres atrasado (POMPEIA, 1997, p.23).

Enquanto o Ateneu é uma escola modelo formadora de homens fortes e recebe em suas fileiras
filhos da oligarquia que paga um alto custo pela educação da prole, a escola pública Baretti está aberta a
todo estudante italiano, independente de sua origem social. Desta forma, o contingente de alunos da escola
italiana é bastante diversificado, ali estudam filhos de operários, de trabalhadores informais, de
empresários e profissionais liberais. Enrico descreve assim sua chegada à escola, no primeiro dia de aulas:

Foi difícil entrar. Senhoras, senhores, mulheres do povo, operários, oficiais, avós,
empregadas, todos segurando garotos numa das mãos e as cadernetas escolares na outra,
atravancando o salão de entrada e as escadarias, fazendo um barulho parecido com o
saguão de um teatro. Revi com prazer aquele grande vestíbulo no térreo, com as portas das
sete salas, onde passei quase todos os dias durante três anos (DE AMICIS, 2011, p. 15).

No Ateneu, muitos dos alunos são oriundos de famílias proprietárias de terras nas províncias que
seguem para a capital para lá estudarem em regime de internato, satisfazendo o diretor com “a afluência
dos estudantes ricos para seu instituto”.

[...] não havia família de dinheiro, enriquecida pela setentrional borracha ou pela
charqueada do sul, que não reputasse um compromisso de honra com a posteridade
doméstica mandar dentre seus jovens, um, dois, três representantes abeberar-se à fonte
espiritual do Ateneu (POMPEIA, 1997, p. 13).

Na escola Baretti, também se matriculam estudantes de outras regiões, mas este detalhe é inserido
na trama com o intuito de fomentar a integração nacional, diminuindo diferenças culturais e marcas de
classe social – como o menino da Calábria que vai estudar no norte, ou seja, sai da região empobrecida e
tida como mais atrasada e vai para o norte desenvolvido e industrializado. Este fato é exaltado, mas não se
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trata de êxodo econômico puro e simples, é o intercâmbio possível e sugerido pelo autor com o sentido de
valorização do país como um todo. A chegada do garoto calabrês é saudada pelo professor.
Ele nasceu numa terra gloriosa, que deu à Itália homens ilustres, e lhe dá trabalhadores
fortes e soldados corajosos; ele chega de uma das mais lindas regiões de nossa pátria, onde
existem grandes florestas e grandes montanhas, habitadas por um povo cheio de engenho e
coragem. Aprendam a gostar dele, de modo que não se sinta longe da cidade onde nasceu;
mostrem a ele que um jovem italiano, em qualquer escola italiana onde entre, encontra
irmãos (DE AMICIS, 2011, p. 20).

A vivência no Ateneu para Sérgio é melancólica, o mundo da infância no seio familiar era doce, a
dura passagem pelo internato, entretanto, lhe mostrou a outra face das relações sociais, permeadas por
interesses e hipocrisia. A angústia e a tristeza advindas da disciplina rígida, da severidade do diretor
atrelada à violência psicológica, das alianças de poder e proteção, só são quebradas pela presença de Ema,
a esposa do diretor, o idílio ligado à infância que paulatinamente adquire feição de idolatria com suaves
traços de erotização. Há que se lembrar de que a narração é feita por Sérgio já adulto, o que certamente
modifica o seu olhar em relação ao feminino.

Bela mulher em plena prosperidade dos trinta anos de Balzac, formas alongadas por
graciosa magreza, erigindo, porém, o tronco sobre quadris amplos, fortes como a
maternidade; olhos negros, pupilas retintas, de uma cor só, que pareciam encher o talho
folgado das pálpebras; de um moreno rosa que algumas formosuras possuem, e que seria
também a cor do jambo, se o jambo fosse rigorosamente o fruto proibido. Adiantava-se por
movimentos oscilados, cadência de minueto harmonioso e mole que o corpo alternava.
Vestia cetim preto justo sobre as formas, reluzente como pano molhado; e o cetim vivia
com ousada transparência a vida oculta da carne. Esta aparição maravilhou-me [...] Olhei
furtivamente para a senhora. Ela conservava sobre mim as grandes pupilas negras, lúcidas,
numa expressão de infinita bondade! Que boa mãe para os meninos, pensava eu
(POMPEIA, 1997, p. 20, 21).

Uma das figuras femininas relevantes na obra italiana é a da primeira professora de Enrico, a doce
mestra é retratada como protetora, conselheira, verdadeira mãe dos pequenos alunos. Ela costuma visitar
sua casa, o que demonstra a valorização por parte do autor da relação família-escola. Sua presença no
enredo adquire a feição de nobre exemplo: ela é extremamente dedicada à sua tarefa de professora,
sacrificando sua vida em nome da vocação.
Ontem de manhã, o diretor veio anunciar na escola. E disse: “Os que foram seus alunos
sabem como ela era boa, como gostava dos meninos, era mãe para eles. Não está mais
conosco. Há tempos uma doença terrível a consumia: se não precisasse trabalhar para
ganhar o pão, poderia ter se tratado e, quem sabe, se curado. Pelo menos, teria prolongado
a vida por alguns meses, se tivesse tirado férias. Porém, preferiu ficar com os estudantes
até o último dia. Na tarde de sábado, dia 17, despediu-se deles, com a certeza de não voltar
a vê-los: deu bons conselhos, beijou todos e foi embora, soluçando” (DE AMICIS, 2011,
p.309).
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A função de professor, em Cuore, é exaltada constantemente e a ligação escola-família é colocada
como essencial para o funcionamento da sociedade idealizada por De Amicis. Além disso, no caso da
professora morta, o trabalho – mesmo que neste episódio tenha sido responsável pelo apressamento do
óbito – é tomado como meio de sublimação.
A esposa de Aristarco, Ema, entre a ternura materna e a condição feminina, ocupa uma posição
intermediária em relação aos meninos dentro da estrutura do Ateneu, ao passo que a distância estabelecida
entre a direção e os alunos é prerrogativa do bom funcionamento da instituição. No microcosmo
representado pelo colégio existem duas forças: a oficial, representada por Aristarco, o diretor, que é quem
se situa no alto da hierarquia escolar e mantém a ordem através da disciplina rigorosa e da sujeição dos
comandados, e a representada pelos alunos, que compondo outra hierarquia, em versão paralela à oficial
(mas também mediada pela força), reagem à imposição do comando e organizam as relações. Os pais – e
isso fica bem claro no que diz respeito a Sérgio – creem na hierarquia oficial e na sua eficiência moldadora
de caráter.
No conjunto hierárquico diretivo, no entanto, há um professor que transita bem entre as duas
forças: é Cláudio, que vê a estrutura paralela como verdadeira e o internato como “a escola da
sociedade” (POMPEIA, 1997, p.130). Para Cláudio, o microcosmo representado pelo Ateneu reproduz a
sociedade na qual está inserido em seus aspectos diversos: “não é o internato que faz a sociedade; o
internato a reflete” (idem, p.131), afirma o professor em uma de suas preleções. A visão do professor se
aproxima à do narrador; Sérgio, ao longo da narrativa, perde a ingenuidade e seu entendimento do mundo
passa a ser similar ao de seu mestre, aos poucos o jovem aprende a se movimentar de acordo com as
circunstâncias.
Na escola italiana, não é possível reconhecer choque entre forças, uma hierarquia única
compreende todo o mundo escolar e é compartilhada naturalmente e de maneira respeitosa por todos seus
integrantes. O professor de Enrico estabelece a mediação entre alunos e direção, o que de certa forma o
aproxima da figura do professor Cláudio, de O Ateneu. A ótica de Enrico não difere da ótica oficial, seus
juízos de valor estão de acordo com o pensamento geral, o jovem toma para si os ideais de seu pai, de seus
professores, de sua mãe, sem questioná-los, ele conforma-se com as regras que lhe são impostas e age

como um bom menino.
A noção de união e de força que perpassa a obra de De Amicis está de acordo com o momento
italiano, o da criação da nação. Neste sentido, é compreensível o esforço do escritor em tentar forjar a
sociedade ideal a partir da escola, inserindo indivíduos de classes diferentes, de regiões distintas da Itália,
todos movidos por um ideal fraterno numa sublimação de bons sentimentos. O escritor, de acordo com sua
vocação socialista, projeta um modelo de sociedade exemplar, e em função deste propósito insere
problemas sociais como alcoolismo, violência contra a criança, delinquência infantil, vinculando-os à
adaptação ou não ao molde idealizado. O indivíduo que infringe as regras desta sociedade modelar tem
duas saídas: o reconhecimento do erro acompanhado da regeneração ou a exclusão. Assim, vemos o pai
violento que larga a bebida no momento em que o filho recebe uma medalha de honra ao mérito e nos
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deparamos com o afastamento da escola, e da trama, do menino Franti, que não se enquadra nos padrões
sociais estabelecidos. O garoto não se adapta por ter má índole, por sua perversidade, por seu riso de
escárnio. Franti não se subjuga nem mesmo frente aos apelos do generoso professor, único que
inicialmente lhe dirige o olhar com benevolência.
Apenas uma pessoa poderia rir enquanto Derossi falava dos funerais do rei, e Franti riu. Eu
o detesto. É mau. Quando um pai vem à escola dar alguma bronca no filho, ele debocha;
quando alguém chora, ele ri [...] Não tem medo de nada, ri na cara do professor, rouba
quando pode, mente com a maior desfaçatez, está sempre brigando com alguém, leva
alfinetes para a escola a fim de espetar os colegas, arranca os botões da própria jaqueta e
também os dos outros e joga tudo longe [...] Dizem que a mãe anda doente por causa dos
problemas que ele cria, e que o pai o expulsou de casa três vezes. E, de vez em quando, a
mãe vem pedir informações e sempre vai embora chorando. Ele odeia a escola, odeia os
colegas, odeia o professor. O professor finge não ver suas trapalhadas e ele faz ainda pior.
Tentou trata-lo bem e ele debochou. Disse-lhe palavras duríssimas e ele cobriu o rosto
como se chorasse e ria. Foi suspenso da escola por três dias e voltou mais perverso e
insolente que antes (DE AMICIS, 2011, p. 104).

Entretanto, mesmo o tolerante mestre o abandona à própria sorte, pois a escola-sociedade ideal
expurga suas fileiras dos indivíduos que questionam seu funcionamento. Suas atitudes e seus sentimentos
dúbios e questionáveis não tem lugar naquele espaço. Ele é expulso da escola e seu destino só é
ligeiramente mencionado “Franti não volta mais porque vai para o reformatório Ergastolo” (idem, p.171).

Daquele momento em diante, nada mais é dito. A dimensão humana não é tratada com maior rigor ou
profundidade, as perturbações da alma não contribuem com a formação do novo homem italiano; dentro de
seu projeto de criação de uma consciência nacional, o autor preconizou valores e comportamentos
positivos encaixando-os no tripé família-escola-trabalho, a base da sociedade por ele idealizada. Neste
sentido, Franti não se encaixando em nenhum dos três componentes é arbitrariamente eliminado, ao
contrário de outros infratores que infringiram somente um destes componentes, como, p. ex., o pai
alcóolatra que batia no filho. O homem pecou “apenas” contra a família, além do que, as faltas cometidas
por jovens parecem ser mais graves, já que o futuro da recém-constituída nação depende desta geração
vindoura.
Na obra O Ateneu não há o apagamento da perversidade dos instintos. A violência, a manipulação,
a luta pela sobrevivência naquele meio hostil no qual o homossexualismo figura como expressão de
domínio, além do constrangimento e dos castigos impostos por quem detém o poder – estas sendo práticas
que permeiam e compõem a história. A maior vítima da subjugação imputada aos alunos é Franco³, o
menino que desafia os preceitos da hierarquia oficial e as regras de funcionamento da hierarquia paralela.
Ele é o bode-expiatório, é quem carrega as culpas do mundo-escola, mas o menino não resiste aos castigos
que o sistema lhe impõe, ele adoece e morre.
A essência humana, em O Ateneu, é exposta sem maiores reservas; sobre Franco, o garoto que
atravessa o ano “de joelhos como um penitente expiando a culpa de uma raça” (p. 28), incidem visadas

3

Possível alusão a Franti, já que a proximidade entre os dois nomes é evidente.
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diversas: a de Aristarco e do corpo de professores é condenatória, a de Sérgio flutua entre a complacência e
a recriminação.

O diretor chama-lhe cão, diz que tem calos na cara. Se não tivesse calos no joelho, não
haveria canto do Ateneu que ele não marcasse com o sangue de uma penitência. [...]. Perto
de mim vi o Franco. Sempre de penitência; em pé, cara contra a parede. Como Silvino
dava-lhe as costas, divertia-se a pegar moscas para arrancar a cabeça e ver morrer o
bichinho na palma da mão. Perguntei-lhe por que estava de castigo. Sem olhar, de mau
modo: “Lá sei! Disse ele. Porque me mandaram”. E continuou a pegar moscas. Franco era
um rapazola de quatorze anos, raquítico, de olhos pasmados, face lívida, pálpebras
pisadas. À fronte, com a expressão vaga dos olhos e a obliquidade dolorida dos
supercílios, pousava-lhe uma névoa de aflição e paciência, como se vê no Flos Sanctorum.
A parte inferior do semblante rebelava-se; um canto dos lábios franzia-se em contração
constante de odiento desprezo. Franco não ria nunca. Sorria apenas, assistindo a uma briga
séria, interessando-se pelo desenlace como um apostador de rinha, enfurecendo-se quando
apartavam. Uma queda alegrava-o, principalmente perigosa. Vivia isolado no círculo da
excomunhão com que o diretor, invariavelmente, o fulminava todas as manhãs, lendo no
refeitório perante o colégio as notas da véspera. Os professores já sabiam. À nota de
Franco, sempre má, devia seguir-se especial comentário deprimente, que a opinião
esperava e ouvia com delícia fartando-se de desprezar. Nenhum de nós como ele! E o zelo
do mestre cada dia retemperava o velho anátema. Não convinha expulsar. Uma coisa desta
aproveita-se como bibelot de ensino intuitivo, explora-se como a miséria do hilota, para a
lição fecunda do asco. A própria indiferença repugnante da vítima é útil. Três anos havia
que o infeliz, num suplício de pequeninas humilhações cruéis, agachado, abatido,
esmagado sob o peso das virtudes alheias mais que das próprias culpas, ali estava cariátide forçada no edifício da moralização do Ateneu, exemplar perfeito de depravação
oferecido ao horror santo dos puros (POMPEIA, 1997, p.29,30).

Ao contrário de Franti que é eliminado da trama por não servir aos propósitos formativos da Escola
Baretti (reforçando, o jovem desrespeita os três pilares da sociedade proposta em Cuore: ele não estuda
nem respeita seu professor, ele rouba e não trabalha, ele faz sofrer a mãe), Franco é manipulado à feição de
exemplaridade, tal qual um escravo no tronco “de joelhos neste ponto, Franco, ao pelourinho: diante das
chufas dos maus e da alegria livre de todos” (idem, p. 51). Para Aristarco, ele é uma peça fundamental de
seu engenho: se limitado ou preguiçoso intelectualmente, se largado ao sabor do destino pelo pai, ele é o
inocente útil que serve aos desígnios do ambicioso diretor para manter a grande estrutura do Ateneu sob

seu jugo e a serviço de sua vaidade.
Quando Franco (o garoto de nome ligado também ao país tão caro ao imperador e aos seus) não
resiste mais à exploração de sua triste existência e morre, toda a estrutura acaba por ruir. A cariátidemenino não sustenta mais o edifício do Ateneu, assim como as cariátides-escravos não vão mais sustentar
a estrutura econômica do Império, que está em vias de desmoronar – há que se lembrar do ano em que foi
escrito O Ateneu, 1888, ano da Abolição da escravatura. Américo, o jovem recém-chegado ao colégio que
não se submete aos desígnios da hierarquia oficial, provoca um incêndio de grandes proporções que põe
abaixo a maior parte do grande Ateneu.
Vincular a imagem do Ateneu à do Império corrobora com a ideia de que o universo criado por

Raul Pompeia repete em sua engrenagem o funcionamento da sociedade imperial. Os mesmos vícios e
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conchavos, os mesmos favorecimentos, a mesma distribuição dentro da hierarquia e, pensando na figura de
Franco, a mesma organização econômica baseada na exploração de outrem. Os alunos oriundos de famílias
de menor prestígio são preteridos em relação aos da elite agrária e política, e os mais fracos, como foi o
caso de Franco, são abandonados à própria sorte, repetindo assim a prática amplamente adotada naquele
momento em relação aos ex-escravos. Foi preciso que o novato Américo, de “robustez não comum”,
rompesse a ordem provocando o destronamento do imperador Aristarco.
Deixando um pouco de lado os pontos específicos na relação com o objeto foco de nossa análise, e
no sentido já de encaminhar a conclusão deste trabalho, é possível vislumbrar dois movimentos diversos
no âmbito das obras. Em Cuore, existe a preocupação em projetar uma sociedade ideal a partir da escola,
na qual os meninos serão os condutores da nova ordem e esta será norteada por preceitos de igualdade,
bem de acordo com a vontade do autor socialista, num movimento que poderia ser denominado “da escola
para o mundo”. Assim, a valorização dos bons sentimentos e de uma conduta exemplar, preconizada
durante todo o desenrolar da história, justifica-se no sentido de que a obra tem por objetivo a formação do
novo cidadão italiano a partir das fileiras da escola, o meio adequado para a difusão dos ideais patrióticos.
Edmondo De Amicis estava ciente disso quando escreveu Cuore destinando-o aos leitores em idade
escolar.
Já em O Ateneu identificamos o movimento inverso: o colégio é o microcosmo que reproduz a
estrutura social e econômica e também as práticas de todo tipo adotadas pela sociedade de modelo
imperial. Assim sendo, pode-se reconhecer uma ação contrária: “do mundo para a escola”. O Ateneu,
retratando o internato-rito de passagem que de maneira sensível representa o amadurecimento de Sérgio,
reproduz também em suas linhas a força que exerciam as instituições ligadas ao Império e as
transformações que vinham ocorrendo no país que culminariam com a Abolição da escravatura e a
Proclamação da República; transformações que, finalmente, desembocariam no amadurecimento do país.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As obras Cuore e O Ateneu apresentam vários pontos convergentes que, mesmo abordados de
formas distintas em algumas oportunidades, vêm reforçar a ideia defendida neste trabalho de que Raul
Pompeia leu o livro de Edmondo De Amicis. A referência direta – infância célebre – por si só já remonta à
leitura da obra italiana por parte do brasileiro, no entanto, outros sinais são detectáveis ao longo de uma
leitura atenta de O Ateneu.
Os dois protagonistas são meninos por volta de onze anos que narram etapas da vida escolar. O que
os difere é o tempo da escrita, Enrico narra no tempo presente e Sérgio narra suas memórias. Em
consequência disso, a visão de Enrico é permeada pela inocência própria da idade, ao passo que Sérgio
imprime em seu relato o olhar do adulto, analisando a maioria dos acontecimentos com um misto de

sarcasmo e rancor. A doce infância célebre, em O Ateneu, não poderia mesmo ser construída, a passagem
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pelo internato retira a carga de inocência infantil de Sérgio e o homem que ele se torna não tem mais
condições de narrar suas memórias sem imprimir as marcas que o período lhe deixou.
As duas narrações são em primeira pessoa e os acontecimentos se encadeiam por conta do período
escolar, não existindo uma trama com nó e desenlace. Embora a obra de Pompeia não tenha sido disposta
como um diário – forma que é adotada em Cuore – o subtítulo “crônicas” dá a ideia de relato sistemático
de acontecimentos miúdos, o que aproxima as duas obras.
Nas duas histórias figuram alunos de diversas partes dos dois países, mas por motivos e com
propósitos diferentes. No Ateneu, são meninos filhos da oligarquia que são mandados em busca da melhor
formação no renomado colégio, ao passo que na Escola Baretti o fato se deve ao processo de unificação
italiana, valorizado por De Amicis. O primeiro é um colégio particular e pago, sendo que as mensalidades
em dia são determinantes do tipo de tratamento dado ao aluno. A escola italiana é pública e todos tem
acesso sem restrição alguma.
Nas duas instituições estão presentes professores com os quais os alunos se identificam. Em O
Ateneu o pensamento do professor Cláudio toma importância, pois é com ele que o adulto Sérgio vai se
identificar. O professor Perboni, de Cuore, é generoso e amigo, comportamento, aliás, que se repete entre o
grupo de professores da escola italiana. Os diretores são bastante distintos, enquanto o da Escola Baretti
quase não é citado – e, quando isto acontece, se tratam de situações em que ele age com um misto de
justiça e candura. Já Aristarco Argolo de Ramos é figura central no enredo de O Ateneu e participa de
momentos tensos da narrativa por conta da pressão psicológica decorrente da dura disciplina que inflige
aos seus comandados.
No Ateneu, existem duas hierarquias, a oficial que é comandada com pulso forte e muito rigor por
Aristarco e a paralela, composta pelos alunos e também regida pela força. No mundo de Cuore, há uma
única hierarquia, respeitada por todos e à qual todos se sentem integrados. Um dos aspectos que mais
aproxima as duas obras é a presença nas duas histórias de garotos com nomes muito semelhantes, que não
se encaixam nas lógicas dos universos a que pertencem e que são eliminados das respectivas tramas.
Franti, o menino italiano, jamais fez amizades na escola, é hostilizado por todos, somente o professor
Perboni tenta uma aproximação, mas é refutado. Já Franco chega a ter a simpatia de Sérgio, que o vê como

realmente é, um pobre diabo refém da estrutura acachapante do Ateneu.
Na obra de Pompeia, a figura feminina tem força através da personagem Ema, pela qual Sérgio nutre
sentimentos confusos. Em Cuore, a mulher tem peso fundamental e vem associada ao papel duplo de mãe
e trabalhadora. O trabalho, aliás, compõe o tripé que sustenta o argumento central da obra: a nova
sociedade deve estar calcada em três fundamentos família-escola-trabalho.
A essência humana e suas contradições estão intrinsecamente ligadas à crítica que perpassa a
história de O Ateneu – Crônica de saudades. Se escrita com intuito de dirigi-la ao seu antigo colégio, ou se
direcionada principalmente ao Império que se esfacelava, o certo é que Raul Pompeia escreve uma obra
inquietante, em que acerta na escolha da posição do narrador, já que Sérgio menino não teria condições de
explorar os meandros da subjetividade humana como fez em adulto. Em Cuore, não há análise subjetiva
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das personagens, o que está em jogo é a sociedade, e esta sim é foco de análise. A opção pelo narradormenino retira da obra a possibilidade de reflexões profundas, pois estas soariam artificiais, o que revela
mais um acerto do autor. A história foi dedicada aos leitores escolares, estratégia adotada com sucesso por
De Amicis, almejando motivá-los na busca de uma sociedade mais justa naquele momento de construção
da nação. A singela história de escola, no entanto, fez sucesso não só entre os jovens leitores, também
serviu de inspiração para homens e mulheres de várias partes que estavam imbuídos de sentimentos
patrióticos e cívicos. Um mais amargo, outro mais esperançoso, o certo é que os dois autores viviam uma
época de grandes transformações e souberam registrar na ficção uma parcela do espírito daquele tempo.
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RESUMO
Esse artigo é fruto de uma confluência de estudos que envolvem áreas como: a história, o cinema e a
literatura fantástica. Tendo em mente essas três áreas, elegemos como objeto de estudo a animação A
Viagem de Chihiro (2001). A personagem principal é uma menina que está chateada com a mudança
de sua família para outra localidade. Nessa mudança algo inesperado acontece: o pai da menina pega
uma estrada não mapeada e se depara com um túnel. Do outro lado do túnel há uma cidade em que
não tem ninguém de dia, mas à noite os habitantes aparecem. Ao atravessar esse túnel é que se inicia a
verdadeira jornada de Chihiro rumo ao mundo diferente. Na análise desse trabalho observa-se como
se dão as relações do fantástico na animação pela presença do sobrenatural, inversões de papeis,
conflitos entre urbano e rural, tradição e moderno, individualismo e coletivismo entre outros
arquétipos que podem definir a sociedade.
Palavras chave: chihiro; anime; fantástico
ABSTRACT
This article is the result of a confluence of studies involving areas such as history, film and fantastic
literature. Bearing in mind these three areas we choose as the object of study animation Spirited Away
(2001). The main character is a girl who is upset with the change in your family to another location.
This change something unexpected happens: the girl's father takes a road not mapped and are faced
with a tunnel. Across the tunnel a city where no one day, but at night the residents appear. While
going through this tunnel is beginning the real journey towards Chihiro different world. In the analysis
of this work it is observed how is the relationship of the fantastic animation in the presence of the
supernatural, reversals of roles, conflicts between urban and rural, traditional and modern
individualism and collectivism among other archetypes that can define society.
Keywords: chihiro; anime; fantastic

1. INTRODUÇÃO
Esse trabalho surgiu de uma mescla de estudos entre história, literatura fantástica e filme. A
apreciação do nosso objeto de estudo, principalmente dentro dessas ultimas áreas, as trouxe para o campo
investigativo, onde é criada uma atmosfera em que pequenos acontecimentos fantásticos são ocultados pela
ótica da razão. Partiu-se para um ponto de aproximação entre literatura e filme, onde temos como objeto de
estudo o gênero anime. A reboque disso vem à tona aspectos da cultura nipônica no que se refere a mitos e
a religião xintoísta.
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O objeto de análise escolhido foi a animação A Viagem de Chihiro, lançada em 2001 no Japão e
dirigida por Hayao Miyazaki. Esse anime chamou a atenção mundial por apresentar um mundo mítico que
encantou crianças e adultos, não somente na abordagem da cultura japonesa, mas por tratar-se de uma
provocação ao espectador em uma empatia ao Outro. Nosso problema é investigar como o fantástico se
apresenta no filme para provocar empatia no espectador. Para isso, apresentamos brevemente alguns
conceitos do fantástico, na sequência aspectos relacionados a filmes, cultura nipônica e por fim a analise
do anime.
2. CARACTERÍSTICAS DE FANTÁSTICO
A literatura fantástica que tem peculiaridades por ser um gênero mutante apresenta diferentes
características e, por consequência, vertentes. Esse gênero foi bastante estudado por Todorov (1992) como
ver-se-á a seguir:
Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das personagens
como um mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma explicação natural e uma
explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. A seguir, esta hesitação pode ser
igualmente experimentada por uma personagem; desta forma o papel do leitor é, por assim
dizer, confiado a uma personagem e ao mesmo tempo a hesitação encontra-se
representada, torna-se um dos temas da obra; no caso de uma leitura ingênua, o leitor real
se identifica com a personagem. Enfim, é importante que o leitor adote uma certa atitude
para com o texto: ele recusará tanto a interpretação alegórica quanto a interpretação
“poética”. Estas três exigências não têm valor igual. A primeira e a terceira constituem
verdadeiramente o gênero; a segunda pode não ser satisfeita (TODOROV, 1992, p. 39).

Todorov (1992) foi um dos primeiros a buscar definir e caracterizar o gênero fantástico. Para ser
um conto fantástico, segundo o autor, deveria cumprir três premissas: hesitação, identificação e rechaço
das explicações alegóricas e poéticas. O ponto de discordância dessa concepção está nela mesmo como se
observou. Em um conto se a primeira condição não for satisfeita, não haverá identificação e o leitor nunca
atingirá o fantástico, pois não tem empatia pelo texto, ou pelo herói.
Concluiu-se que essas premissas não são suficientes para a compreensão do gênero apresentado e
percebeu-se uma ambiguidade na exposição de suas características. Aliás, a ambiguidade é considerada
outra característica do fantástico, pelo que nos diz Furtado (1980):
No essencial, a narrativa fantástica deverá propiciar através do discurso a instalação e a
permanência da ambigüidade de que vive o gênero, nunca evidenciando uma decisão
plena entre o que é apresentado como resultante das leis da natureza e o que surge em
contradição frontal com elas (FURTADO 1980, p. 132).

O ponto em comum entre essas duas definições principalmente é que, na essência do gênero
fantástico, esse permite ao leitor não se decidir se o texto tem uma saída que o remeta para dentro ou fora
do fantástico. Há, ainda, outras características, que juntas serão o aporte do gênero.
Percebeu-se no estudo sobre o fantástico que o leitor é muito cobrado para conseguir visualizar
essas características que nem sempre se apresentam de maneira única. Daí então não buscarmos nesse
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trabalho uma rotulação de gênero que engessasse a análise, mas escolhemos uma vertente desse gênero e,
por isso, tomamos o caminho do insólito.
Para Sartre, o “insólito contemporâneo” à questão da ambigüidade e da hesitação não é
mais relevante. A partir de agora o que passa a valer é certa representação social do
mundo: apenas a normalidade deve ser contrariada, não as leis naturais. Além disso, agora
apenas o ser humano e as criaturas naturais devem ser focalizados, ou seja, os fenômenos
sobrenaturais não devem mais aparecer. No “insólito contemporâneo” é a existência
rotineira que, contrariando-se como se tivesse vontade própria, se volta contra o
protagonista (RODRIGUES, 2007, p. 89).

Observa-se que o insólito contemporâneo, aí abordado, deve-se voltar para o humano, cuja
problemática se situa no cotidiano que se volta contra a personagem. Um exemplo disso é a crônica a
morte do leiteiro¹ de Carlos Drummond de Andrade (2003): “no país que possui a legenda ladrão se mata
com tiro”, é com um tiro que um cidadão mata o leiteiro. Nesse conto se percebeu que o fantástico está em
nosso cotidiano inclusive no que é visto como banal. Entra na tela uma experiência de fantástico diferente
daquela na qual o absurdo está presente no dia-a-dia e partir da qual se torna difícil separar o que é real do
que é irreal.
De Furtado (1980) vem também outro conceito de “insólito”, que traz a questão da essência do
subgênero em que o sobrenatural está bastante presente, sendo contraponto para a conceituação anterior.
De fato, a essência do fantástico reside na sua capacidade de expressar o sobrenatural de
uma forma convincente e de manter uma constante e nunca resolvida dialética entre ele e o
mundo natural em que irrompe, sem que o texto alguma vez explicite se aceita ou exclui
inteiramente a existência de qualquer deles. Em conseqüência, a primeira condição para
que o fantástico seja construído é a de o discurso evocar a fenomenologia insólita de uma
forma ambígua e manter até ao fim uma total indefinição perante ela (FURTADO, 1980, p.
36).

Essa conceituação de insólito busca como elemento essencial para essa vertente ou subgênero o
sobrenatural. O sobrenatural, como o próprio termo indica, se refere a algo que está além do natural, como
a realidade em que vivemos e a qual conhecemos. Os elementos sobrenaturais, desse modo, nos remetem
para aspectos mágicos, maravilhosos e mitológicos, (mas nem sempre presentes nos contos), e definidos,
sobretudo, por sua oralidade. Isso é um dado remanescente de uma época em que, quando não se tinham
uma explicação racional, optava-se por uma solução mágica.
Anteriores às explicações científicas, as explicações mágicas estavam presentes no cotidiano das
pessoas e foram sendo substituídas, aos poucos, por outras que compreendessem melhor a realidade, mas o
homem sempre precisou da intervenção desses elementos mágicos.
Tradicionalmente, o maravilhoso é, na criação literária, a intervenção de seres
sobrenaturais, divinos ou legendários (deuses, deusas, anjos, demônios, gênios, fadas) na
ação narrativa ou dramática [...] É identificado, muitas vezes, com o efeito que provocam
tais intervenções no ouvinte ou leitor (admiração, surpresa, espanto, arrebatamento)
(CHIAMPI, 1980, p. 49).
1

“Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda, que ladrão se
mata com tiro. Então o moço que é leiteiro de madrugada com sua lata sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim... E há sempre um
senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico (ladrões infestam o bairro), não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão? se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro.”
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O que se chama de maravilhoso/mágico é identificado como uma vertente que apresenta seres
sobrenaturais que tem poderes e vivem entre os homens, interferindo em suas vidas, ora para ajudá-los, ora
para atrapalhá-los. Esse aspecto maravilhoso é um elemento importante para a narrativa, para que se tenha
o arrebatamento, o que contribui para que o leitor se identifique com o herói. O fascínio pela literatura
fantástica apreendeu pontos de indefinição conceitual e tornou o gênero ainda mais difundido,
principalmente por provocar no homem uma mescla de terror, empatia e deslumbramento.

3. FANTÁSTICO E FILME
A imagem constituiu o material básico da linguagem cinematográfica. Ela é a matéria-prima
fílmica e é uma realidade particularmente complexa. Com efeito, sua gênese é marcada por uma
ambivalência profunda, pois é produto da atividade automática de um aparelho científico capaz de produzir
exatamente a realidade que lhe é apresentada, desde que esta atividade seja dirigida esteticamente no
sentido preciso desejado pelo realizador. A imagem, assim obtida, entra em relação dialética com o público
ao qual é oferecida e sua ação psicológica sobre ele é determinada por certo número de caracteres que
precisam ser definidos com precisão, se queremos ter uma ideia exata da importância do filme na vida
social (MARTIN – 1963).
A comunicação visual é uma nova realidade no período moderno, pois é capaz de chegar a grande
número de espectadores Deve considerar que as transformações que ocorreram na sociedade modificaram
também as relações de recepção das narrativas midiatizadas por imagens.
Ao transformar a natureza e a função do visual na nossa sociedade e na nossa cultura, as
imagens industriais parecem ter ressonâncias profundas na forma como o homem
contemporâneo se situa relativamente ao mundo e descreve as suas relações com o real e
com o imaginário (BRUNEL, 2004, p. 287-288).

Dentro desse âmbito de transformações é que surgiu o gênero anime. Esse elemento é da cultura
nipônica, mas no seu inicio encontrou resistência até em sua própria cultura (SATO, 2005, p. 29). Um
gênero nada pretensioso que, aos poucos, encantou tanto os japoneses quanto a população mundial,
durante o século XX, saindo de uma cultura desconhecida para uma cultura misteriosa, repletas de seres
fantásticos. No Brasil várias safras de produtos japoneses alimentaram os imaginários de muitas gerações
depois da década de 1960.
Sem qualquer intenção premeditada, as produções japonesas foram exportadas e
televisionadas a vários países a partir da década de 1960, como uma alternativa de diversão
despretensiosa. [..] diante de crianças e adultos que desconhecem esses hábitos e que a
partir desse inusitado meio passam a conhecer um povo com tradições e hábitos diferentes
(SATO, 2005, p. 29).
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O que aconteceu nessa difusão cultural japonesa é que ela foi aceita, assim como o pacto entre
leitor e o fantástico sem que esses elementos culturais fossem questionados. Nesse mundo no qual se
convive com o fantástico, o anime mostra que tudo é possível, mas, enquanto um produto japonês, ele está
permeado de preceitos culturais tais como: o animismo, o xintoísmo, entre outros.
O animismo é a crença em monstros, animais, elementos da natureza, robôs, fantasmas, enfim seres
que são humanizados. O animismo não é exclusividade da cultura japonesa, mas de culturas nas quais há
uma mescla de costumes tradicionais e de elementos da religião.
No Japão, desde a antiguidade, acredita-se que há oito milhões de divindades na natureza,
inclusive a presença de espíritos dentro dos objetos e materiais. Sob essa visão, os animais
são considerados missionários da divindade da natureza. Com base nisso, aparecem em
contos e estórias do Japão personagens animais humanizados, monstros ou fantasmas que
se comunicam com seres humanos. É também comum os cientistas japoneses colocarem
nomes em robôs super modernos, recebendo a influência da cultura tradicional japonesa.
Assim, a partir desse aspecto de animismo, os japoneses costumam aceitar o insólito na sua
cultura (KITAHARA, 2011, p. 325-326).

O animismo vem do Xintoísmo. O shinto é composto de dois ideogramas²: kami (lido como shin)
Deuses e michi (to), que significa caminho, em tradução literal “caminho dos deuses” (ANDRÉ, 2013, p.
04). O Xintoísmo é uma religião politeísta, possuindo enumeras divindades. Muitas deidades estão
presentes na natureza, pois é o ambiente de constituição dos seres animados de uma tradição religiosa,
como uma forma de holistimo – em que homem-natureza estão conectados.
4. ANÁLISE DO FILME
Em A Viagem de Chihiro, tem-se uma menina pré-adolescente que se muda para uma cidade rural
com os pais. Nessa viagem, a família se perde ao pegar uma estrada não mapeada. Diante de um túnel eles
hesitam um pouco, mas aventuram-se e encontram o que seria um parque temático muito comum no Japão
na década de 1990. Como não veem outras pessoas, os pais pensam que o local está abandonado e eles
seguem pelas escadas até encontrar uma serie de restaurantes com muita comida, no qual eles se servem
sem saber que seriam castigados.

Chihiro encontra um menino (Haku) que a manda embora, afirmando que ela tem de sair dali antes
de anoitecer, mas já é tarde e a noite chega. Ao procurar os pais, Chihiro não os encontra, mas sim dois
grandes porcos. Pensando que eles foram embora, ela busca voltar pelo caminho que veio, mas no lugar de
uma escadaria há um rio e ela começa a pensar que aquilo é somente um sonho e começa a desaparecer.
Nesse momento, ela receberá ajuda de Haku. Ela terá que ir procurar trabalho na casa de banhos de
Yubaba a feiticeira que governa aquele mundo, pois, se não for considerada útil, o seu destino será a
morte.
Após grande confusão Chihiro, consegue um emprego na casa de banhos e para isso terá que abrir
mão de seu nome passando a se chamar Sen. Nesse ínterim, ela conhecerá Kamaji, Lin, Bebé, Sem face e

Zeniba, os quais se tornarão seus amigos e lhe ajudarão na jornada de volta para sua vida e seu mundo.
2

É um símbolo gráfico utilizado para representar uma palavra ou conceito abstrato.

Revista De Letra em Letra—Vol. 5 n. 1, 2018

27

A descrição desse anime o inscreve no âmbito do sobrenatural e do insólito. Os eventos
desenrolados acontecem com naturalidade, mas são questionados pelo público, tanto pelo aspecto
fantástico quanto pelo desconhecimento das relações que envolvem as personagens e a forte tradição
animista das produções culturais japonesas.
Assim, os eventos insólitos seriam aqueles que não são freqüentes de acontecer, são raros,
pouco costumeiros, inabituais, inusuais, incomuns, anormais, contrariam o uso, os
costumes, as regras e as tradições, enfim, surpreendem ou decepcionam o senso comum, às
expectativas quotidianas correspondentes a dada cultura, a dado momento, a dada e
específica experienciação da realidade (GARCIA, 2007, p. 18).

Outro ponto que demonstra a presença do fantástico é a convivências entre os seres humanos,
deuses, monstros que demonstra no filme a presença dos preceitos do Xintoísmo, que é a crença nos
mundos e no respeito entre eles.
Os japoneses antigos acreditavam que havia três mundos: Takamagahara, Nakatsukuni e
Yominokuni. Em Takamagahara, o mundo do céu, vivem Homens na existência de
natureza com montanhas, rios, plantas e arvores, que continuam com o mundo da Terra, ou
seja, o mundo atual Nakatsukuni, com trânsito livre entre os mundos. No mundo
subterrâneo pós-morte, o Yominokuni, onde vivem mortos, há ligações, tanto com
Takamagahara, quanto com Nakatsukuni. Sob essa visão, o mundo atual possui mais
importância, não tendo tanta consciência de pecados, conseguindo deixar limpos todos os
males e sujeiras, através de purificações e/ou exorcismo. Como citamos anteriormente, na
obra de Kojiki, há cenários em que as divindades, os Homens e os animais humanizados
transitam livremente entre os três mundos (KITAHARA, 2011, p. 328-329).

Uma personagem emblemática dessa relação entre os mundos é o personagem Sem Rosto, que se
relaciona com as pessoas através daquilo que as outras demonstram. Com Chihiro, Sem Rosto é calmo e
amigo – e, assim como ela o trata com os demais dentro da casa de banhos, ele representa o caráter
ambicioso da forma como os outros se comportam e o tratam.
Através do exemplo do personagem Sem Rosto, nos deparamos com o binômio provocação/
empatia, empréstimo do gênero fantástico ao filme, que dá a perceber como o espectador age em relação a
Chihiro. Dentro do anime, a idéia de provocação é uma maneira de instigar o espectador a participar do
enredo, interagir com o ambiente, indagar as personagens e, a partir dessa provocação, surge à empatia

com o outro, que no caso final serão as tradições japonesas.
Nesse processo, o espectador se apropria da identidade de Sen, construindo um laço de
identificação a partir do qual o espectador participa consciente/inconsciente do enredo e da construção
identitária da personagem. A ideia do outro é de se posicionar dentro do artifício mágico ambientado pelo
autor.
Diante disso, observa-se que o fantástico transcende seus contos por seu valor cognitivo ao trazer
seu leitor/observador a um mundo em que ele possa ultrapassar a barreira do social racional, solicitando de
seu leitor um aguçamento de suas habilidades no campo do imaginário através da leitura/escrita. Quando
associamos a ideia de fantástico ao filme, ou a qualquer outro tipo de produção visual, percebe-se que o

espectador absorve o mundo de forma mais rápida assimilando-se a ele como participante em seu tocante.
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No caso do filme em análise, o observador contempla a figura de sua heroína angustiada para trazer seus
pais de volta e percebe uma proximidade com a figura do outro (Chihiro) ao se relacionar e absorver seus
valores.
É através dos recursos da animação que essa absorção é possível. A exemplo disso, quando
Georges Mélies produz seu primeiro filme de ficção cientifica “Le Voyage dans a Lune” (A Viagem à
Lua), ao usar recursos inovadores de animação e efeitos especiais, ele tornou possível uma das primeiras
manifestações de fantástico ao público comum. Um leitor poderia, por exemplo, imaginar-se estando em
1902 diante de sua primeira experiência de ir a um cinema, e acabar vendo, na cena fílmica, uma Lua
sendo acertada por uma bala. Talvez esta seja, para ele, uma cena horripilante, fascinante, loucura,
verdade, entres outras formas possíveis de leitura deste acontecido – é neste momento em que o fantástico
encontra seu clímax.
As relações imaginativas na construção de um mundo no qual o possível seja realmente
imprescindível para a composição de uma sociedade moderna em que o tempo, as vivencias deixam de ser
necessárias ao bem comum, é preciso um pouco da dita “imaginação” para poder romper com aquilo que é
necessário romper: com o modo de vida baseado apenas no trabalho e com suas relações individuais de
viver. É neste momento em que aproximamos nossa pequena heroína, que de início apresenta-se
corrompida pelo modo de vida urbano onde a tradição não tem mais importância e se muda para um
ambiente “rural”.
Um dos aspectos importantes nas produções japonesas é que a literatura bem como a animação são
permeadas por elementos que mesclam arquétipos como: urbano e rural, tradição e moderno,
individualismo e coletivismo, tempo presente e o tempo passado, observando problemas cotidianos que
estão sendo ou foram vividos. Por isso, a presença tão forte da mitologia apresentada nos animes
japoneses com uma maneira clara de passar lições de vida e de arrebatamento, pois a convivência fora dos
padrões relega aquele ser à solidão e ao isolamento frente às adversidades da vida. O contraste entre o
tempo passado e o tempo presente é um bom exemplo em Chihiro, que é arrebatada no início do anime,
gerando uma crise identitária.
Essa crise é feita de forma estranha, mas nem por isso deixa de ser importante para sua formação

como individuo e é neste momento que valores tradicionais entram em ação. A amizade, o amor pelo outro
entram em conflito com a ganância, com o individualismo, com o desrespeito a natureza e aos seres
míticos que permeiam todo ambiente da trama, a partir da qual ela irá sair com um novo olhar sobre seu
mundo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Viagem de Chihiro é mais que uma animação, ela é um filme fantástico. O fantástico permeia as
situações vividas pela personagem Chihiro que nos apresenta uma possibilidade instigante de
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protagonismo infantil. Esse protagonismo é marcado por ações e acontecimentos que fazem parte de
condutas de adultos, mas que vivenciadas por uma criança. Podemos sentir isso quando temos a condição
imposta a Chihiro: ou ela é útil no mundo dos espíritos ou será morta.
Chihiro não tem rotulação. Não tem explicação que aponte duas ou mais direções para entrar ou
sair do fantástico. O fantástico compõe a obra, mas não rotula sua narrativa. O fantástico que ali está
presente é o fantástico independente da obra, do somatório de dicotomias ou do enfretamento de tomos:
individuo versus ambiente, autor versos leitor, urbano versus rural, moderno versus tradição. Nesse filme,
é possível observar os modos como o fantástico ultrapassa a barreira do realismo.
Eventos são sólitos em um mundo que não é o seu habitual. O ‘mundo novo’ em sua visão não lhe
é diverso do outro no qual se vivia, aliás, este outro mundo também não se diz como novo nem para
explicar-se a Chihiro. Isto é perceptível pela atmosfera criada, de similaridade, pois as ações desse ‘novo
mundo’ são condizentes com o seu mundo habitual.
Um exemplo disso é a experiência do personagem Haku (o deus rio) que salvou certa vez Chihiro,
o que permite ao leitor, neste caso, imaginar que o rio sempre salvará Chihiro. Diante dessa constatação,
indagamos: será que Chihiro saiu do primeiro encontro com o rio sã e salva? A sua ida pra o mundo dos
espíritos não demonstra que ela ficou em uma transição entre a vida e a morte?
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RESUMO
O presente artigo visa abordar o conceito de ironia e ironia intertextual no prólogo “Ao leitor” do
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, tendo por base a importância da
compreensão do leitor para a recepção da ironia. Em primeiro lugar, o estudo apresenta alguns
conceitos de ironia, com foco principal nas abordagens feitas pela Análise do Discurso Francesa,
depois explica como a intertextualidade pode ajudar na construção e compreensão da mesma, pois o
texto faz referências explícitas a outros autores. Por último, aborda a ironia no trecho citado da obra
de Machado de Assis, analisando os elementos irônicos e intertertextuais presentes no discurso do
narrador e personagem principal, Brás Cubas.
Palavras-chave: Machado de Assis, análise do discurso; ironia
ABSTRACT
The following article intends to discuss the concept of irony and intertextual irony in the prologue “To
the reader” from the novel Memórias póstumas de Brás Cubas, by Machado de Assis, having as a
basis the importance of the reader’s comprehension for the reception of irony. First, this study
presents some concepts of irony, mainly focused on the discussions by French Discourse Analysis,
and then explains how intertextuality may help in the construction and comprehension of it, since the
text makes explicit references to other authors. And last it discusses the irony in the quoted passage
from Machado de Assis’s work, analysing the ironical and intertextual elements present in the narrator
and main character’s discourse, Brás Cubas.
Keywords: Machado de Assis, discourse analysis, irony

1. INTRODUÇÃO

Este artigo aborda o conceito de ironia no prólogo “Ao leitor”, do romance Memórias póstumas de
Brás Cubas, de Machado de Assis. Publicado em 1881, este livro é considerado por críticos como Alfredo
Bosi (2006) um “divisor de águas” na carreira de Machado de Assis, não só por ser apresentado como o
primeiro romance do Realismo brasileiro, mas principalmente por ser o livro que inaugura a segunda fase
do escritor, cujas primeiras obras são consideradas românticas. A partir dele, conforme aponta Bosi (2006),
começa-se a perceber um Machado de Assis mais crítico e irônico.
A

história

é

narrada

em

primeira

pessoa

pelo

personagem

principal,

Brás Cubas. Relembrando o enredo do livro, sabe-se que Brás Cubas é um defunto que decide contar sua
história. Ele começa pelo fim, contando sua morte, depois narra seu nascimento, suas aventuras amorosas,
seus fracassos, e termina o livro aliviado por não ter tido filhos e não ter transmitido sua miséria a
ninguém.
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Um ponto importante para começar a entender como se constrói o discurso irônico de Brás Cubas é
observar a dedicatória. Na maioria dos livros, ela é escrita pelo próprio autor, que dedica seus escritos a
uma pessoa especial. Porém, neste romance, a dedicatória é escrita pelo personagem Brás Cubas, e ele
dedica suas memórias a um verme¹. Essa dedicatória pode ser entendida como irônica, pois provoca pelo
menos dois estranhamentos para o leitor. O primeiro ocorre pelo fato de um morto estar escrevendo suas
memórias, visto que morto não escreve. O segundo se instala pelo fato desse morto dedicar seu livro aos
vermes, já que vermes não leem.
Na edição utilizada, após a dedicatória, segue o “Prólogo da quarta edição” e, logo após, situa-se o
prólogo “Ao leitor”, corpus utilizado para pesquisa realizada. Nesse prólogo, o narrador se apresenta como
Brás Cubas, afirma que vai contar as suas memórias e informa que seu texto é obra de finado, um texto
trabalhado do outro mundo. Ele também cita o nome de três escritores, sendo dois franceses, Sthendal e
Xavier de Maistre, e um inglês, Sterne, e faz algum comentário sobre seus possíveis leitores. No entanto,
ele não oferece muitas informações sobre si, já que seu objetivo é fugir a um prólogo longo e cansativo, e
termina deixando um piparote² e adeus para quem não gostar do livro.
Este prólogo também soa um pouco estranho. Primeiramente, por apresentar um livro de memórias
escrito no outro mundo, ele tem um tom enigmático, que vai se esclarecendo no decorrer do livro. No
primeiro capítulo, que vem logo após o prólogo “Ao leitor”, já é possível observar questões que ratificam a
ironia do narrador, pois ele informa que é um defunto autor, e não um autor defunto³, ou seja, é um defunto
que resolveu escrever suas memórias, e não um escritor que morreu. Além disso, Brás Cubas inicia o texto
contando sua morte e o seu enterro, fugindo do que é tradicional. Dessa forma, a partir da dedicatória e do
prólogo, já é possível perceber a ironia deste narrador sarcástico e zombeteiro, que se confirmará pela
continuação da narração.
Uma das questões que mais aparece nos críticos da obra machadiana é a de que o autor trabalha
muito com a ironia, principalmente após a publicação de Memórias póstumas de Brás Cubas. Em quase
todas as críticas da obra de Machado, inclusive as que aparecem em apostilas de colégios e cursos prévestibulares, defende-se que a ironia é uma das ferramentas discursivas do autor.
Como a ironia é um fenômeno interdisciplinar, ou seja, possui definições em diferentes áreas

do conhecimento, como na Retórica, na Filosofia, na Literatura e nas Teorias do Discurso, dentre as quais
se destacam a Pragmática4 e a Análise do Discurso Francesa, não é tão simples defini-la. Por isso, sua
definição vai depender do contexto e da teoria adotada, sendo que não existe uma definição certa ou
errada, existe a mais adequada para cada perspectiva.
1

“Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas Memórias Póstumas” (ASSIS, 2001, p.
63).
2

Piparote foi definido nas notas de Antônio Medina como um “pequeno toque ou pancada deferida entre o dedo médio e o polegar” (idem, p.
270).
3

“Suposto que o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não
sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor (...)” (ibdem, p. 69).
4

Não falamos aqui da Pragmática de origem inglesa, que, segundo Fiorin (2002), tem como ponto de partida os estudos de John Austin e Paul
Grice sobre a lingua em uso. Trata-se de uma Pragmática de origem francesa, que, segundo Ducrot (1987), se baseia em seus questionamentos
sobre essa vertente inglesa. O autor afirma que ele buscou “descobrir no sentido dos enunciados um comentário da enunciação muito mais
fundamental que aquele que se expressa na realização dos atos ilocutórios: estes aparecem como um fenômeno segundo, derivado a partir de
uma realidade mais profunda, a saber, a descrição do dizer como uma representação teatral, como uma polifonia” (DUCROT, 1987, p. 8).
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Para esta pesquisa, a principal base teórica, dentro das Teorias Discursivas, é a Análise do Discurso
Francesa, por ser uma definição ampla, que permite fazer uma análise detalhada com base na construção
do discurso irônico, de forma a verificar como ele se constitui, se estrutura e se sustenta no corpus
analisado. Além disso, de acordo com Brait (2008), as teorias discursivas permitem focar a ambiguidade
do discurso irônico como um traço inerente da linguagem, visto que, independente da perspectiva adotada,
a ironia constitui-se enquanto um fenômeno discursivo.
Acreditamos que, antes de trabalhar o conceito na Análise do Discurso, este artigo deva apresentar,
de forma sucinta, abordagens feitas por outras áreas do conhecimento, de modo a traçar um percurso dos
estudos feitos sobre ironia. Assim, tem-se uma noção da teoria anterior, que ajudou a construir o que é
defendido atualmente pelos estudos discursivos.
Após conceituar a ironia, será apresentado o conceito de intertextualidade nas teorias discursivas,
pois, conforme aponta Eco (2003), existe uma ironia intertextual, baseada no diálogo entre textos. Como
Brás Cubas, no prólogo “Ao leitor”, faz referência a três autores, será necessário entender o conceito de
ironia intertextual, para verificar como a referência a esses autores ajuda a constituir a ironia no trecho em
questão.
Parte-se do pressuposto que um leitor que consiga entender a ironia e a ironia intertextual terá uma
leitura menos ingênua do que aquele que não a perceber, pois atribuirá sentido às referências presentes no
texto.
Dessa forma, o artigo se constitui de um percurso teórico sobre a ironia (no caso, intertextual),
seguida de análise, para verificar a construção do discurso irônico de Brás Cubas no prólogo “Ao leitor”.

2. PERCURSO TEÓRICO SOBRE A IRONIA
A palavra ironia vem do grego eironeia e tem como sentido inicial a interrogação e a dissimulação.
Essa primeira abordagem é entendida como “arte de interrogar, com vistas a provocar a ‘maiêutica’ ou o
surgimento de ideias” (MOISÉS, 1974, p. 294). Segundo Brait (2008) essa definição está relacionada com

a ironia socrática, pois o termo ironia, que aparece pela primeira vez na República, de Platão, designa a
base da dialética de Sócrates, filósofo grego que usava um jogo de perguntas e respostas para fazer seus
interlocutores perceberem que não dominavam profundamente nenhum assunto. Dessa forma, a
pesquisadora Machado (1994/1995) aborda que, por meio de uma inversão semântica, essas interrogações
se mostravam falsamente admirativas, já que, de acordo com Moisés (1974), ao mostrar a fraqueza de
argumentos de seu arrogante interlocutor, Sócrates o irritava e ridicularizava. No entanto, se o interlocutor
fosse alguém sensato e que gostasse de aprender, a ironia socrática o ajudava a aumentar seu
conhecimento.

5

“Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas Memórias Póstumas” (ASSIS, 2001, p.
63).
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Segundo Machado, a Retórica5 define a ironia como uma figura de linguagem por meio da qual “se
diz o contrário do que se quer fazer entender” (Machado, 1994/1995, p. 304). A autora aponta que um
importante estudioso a abordar o tema da ironia foi Quintiliano, que a via como uma alegoria para se
entender o contrário do que sugerem as palavras. Para o autor, a ironia depende de alguns fatores para
conseguir ser compreendida, como o tom da enunciação, a natureza do tema e o desacordo entre elementos
e palavras.
Outro importante autor da Antiguidade a trabalhar o conceito de ironia foi Cícero, no livro II do De
oratore. Para ele, a ironia é uma forma elegante de produzir ambiguidade, visto que, ao se pensar uma
coisa e falar outra, mistura-se o tom de humor com a seriedade da forma ao se brincar seriamente com
todos os gêneros do discurso. Para o autor, essa forma de discurso ambíguo seria adequada tanto para os
discursos oratórios quanto para as conversas urbanas.
No campo da literatura, Duarte (2006) trabalha o conceito de ironia com foco no papel do leitor.
Para ela, o leitor precisa ser capaz de reconhecer que o texto não tem um único sentido, e que ele cria
armadilhas que precisam ser desvendadas, além de jogos de enganos que necessitam da sua participação.
Tratando a ironia como um jogo entre o paradoxo percebido e o significado pretendido, Duarte (2006)
afirma que cabe ao receptor determinar qual o nível de compreensão, de acordo com seu conhecimento de
mundo, sendo que entender a ironia traz prazer ao leitor. Assim, a ironia não possui um sentido fixo, mas
varia de acordo com o contexto e o nível de conhecimento do leitor.
Juntamente com a noção de ironia na Literatura e na Retórica, Duarte (2006) apresenta o conceito
de ironia romântica, que surgiu no final do século XVII. Segundo a autora, por meio de uma consciência
narrativa, o texto se afirma como arte, ou seja, imitação do real, sendo ele fictício, e feito por meio da
elaboração discursiva.
Este conceito foi trabalhado principalmente por Friedrich Schlegel, August Wilhelm, Karl Soger e
A.W. Schlegel. Segundo Duarte (2006), esses autores afirmam que, na ironia romântica, é importante
quebrar-se a ilusão de realidade, para mostrar o artista em ação, a arte como arte, em uma obra que envolve
uma história completa, que inclui “o autor, a narração, o leitor e a leitura, o estilo e a sua escolha, a ficção
e o fato” (DUARTE, 2006, p. 43). Brait (2008) aponta que, para F. Schlegel, a ironia romântica trabalha

com uma concepção de arte que coloca a ironia como o elemento que garante ao poeta a liberdade de
espírito.
Já na área da Psicologia, segundo Brait (2008), destaca-se a abordagem de Freud segundo a qual é
preciso levar em conta o locutor, o processo instaurador da ironia e o ouvinte, pois o ironista (entendido
como quem produz a ironia), ao dizer o contrário do que quer sugerir, por meio de um sinal, previne o
interlocutor de suas intenções6. Se o interlocutor estiver preparado para perceber este sinal, a ironia será
bem sucedida, caso contrário, haverá mal entendidos. Brait (2008) também trabalha a abordagem

6

O termo “intenção do autor” é bastante problemático. Como não temos acesso ao pensamento de um autor que viveu há muitos anos atrás, e,
mesmo que tivéssemos acesso a esse autor, o que ele quis dizer não é relevante, pois o que importa é a materialidade dos seus escritos, falar
em intenção do autor não acrescenta nada ao estudo do texto. Cada leitor vai ter a sua própria leitura e construir sentidos de acordo com o seu
conhecimento.)
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psicanalítica de Assoun, para quem a ironia é um jogo sobre as formas de representação, e remete a um
diálogo dos inconscientes.
2. 1. Abordagem pragmática
De acordo com Brait (2008), no campo das Teorias Discursivas, conforme já foi apontado, duas
áreas se sobressaem nos estudos sobre ironia, sendo elas a Pragmática e a Análise do Discurso Francesa.
Dentre os estudos feitos na Pragmática, destacam-se os de Catherine Kerbrat-Orecchioni, Sperber e
Wilson, Olbrechts-Tyteca e Ducrot.
Segundo Brait (2008), no campo da Pragmática, a ironia é tomada como um tropo, figura da
linguagem cuja marca é a oposição. O tropo é usado na Retórica Clássica para ornamentar o discurso, pois,
ao deslocar um termo do seu sentido tradicional para um sentido novo e estranho, cria-se um discurso
trabalhado artisticamente.
Brait (2008) observa que Catherine Kerbrat-Orecchioni7 foca os aspectos formais da construção do
discurso irônico, destacando três componentes principais da ironia: o ilocutório, o linguístico e o actancial.
O componente ilocutório é o principal dentre os três, e tem como base a Teoria dos Atos de Fala, de Austin
e Searle. Assim, para que ocorra a ironia é preciso ter uma atividade dupla, em que se descreve uma ação
presente no locutor e, por meio da enunciação, essa ação tende a se concretizar.
O componente linguístico aponta as diferenças entre mentira e ironia. Para Kerbrat-Orecchioni
(apud BRAIT, 2008), tanto a mentira quanto a ironia envolvem a presença de um significante recobrindo
dois ou mais significados, porém a ironia apresenta um índice para sinalizá-la, enquanto a mentira não o
apresenta. Ou seja, na mentira o enunciador engana o enunciatário, tentando fazer com que ele aceite como
verdade o que não é, e na ironia o enunciador convida o enunciatário a participar do jogo da enunciação – e
atribuir, desse modo, sentido(s) à sua construção irônica.
Já o componente actancial visa a apontar a agressão como uma propriedade da ironia, visto que o
discurso irônico apresenta alguém que produz a ironia, alguém que a interpreta e um alvo. Assim, o
produtor da ironia é tido como o agressor, a vítima ou alvo é o agredido, e o terceiro componente do
triângulo é quem ouve e entende a ironia, sendo que este pode ou não ser o agredido.

Ainda segundo Brait (2008), Kerbrat-Orecchioni aborda, de forma sucinta, a questão da ironia ser
citacional. Essa noção foi aprofundada por Sperber e Wilson com o conceito de “Menção-eco”. Esses
autores visam a “integrar numa mesma teoria aspectos semânticos, pragmáticos e retóricos de interpretação
de enunciados” (BRAIT, 2008, p.65). Mesmo que o foco do estudo seja o enunciado, sua forma de análise
se baseia em diferentes formas de citação que aparecem no enunciado irônico. Esse procedimento, que
também é defendido por Maingueneau (1986, 1987), aproxima a ironia da intertextualidade.
De acordo com Brait (2008), a teoria defendida por Kerbrat-Orecchioni, apesar de ser muito
importante, na medida em que amplia a discussão a respeito da não sinceridade da ironia, apresenta alguns
problemas e analisa sequências curtas, no nível frasal, ao invés de focar o enunciado como um todo. Além
7

As referências feitas sobre as abordagens da ironia na Pragmática têm como base Brait (2008), cf. bibliografia.
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disso, por focar a linguagem falada, Orecchioni defende que o discurso literário deve ser estudado à parte
por conta de suas peculiaridades.
Brait (2008) também aponta que Dominique Maingueneau trabalha com a noção de que um mesmo
enunciado pode ou não ser lido como irônico. A ironia existe a partir do momento em que o enunciatário
leu determinado enunciado e o entendeu como irônico. Se o leitor não atribuiu sentido irônico ao
enunciado, para este leitor o enunciado não foi irônico. Dessa forma, o entendimento do texto depende
mais do conhecimento de mundo do leitor do que da vontade do autor, sendo que o leitor que conseguir
fazer mais inferências terá uma leitura menos ingênua do que aquele que não as fizer.
Outra importante abordagem do fenômeno irônico na Pragmática, apontada por Brait (2008.) é feita
por Olbrechts-Tyteca. Essa autora procura não trabalhar a noção de contrário, e apresenta três elementos
centrais da ironia: a analogia, a argumentação direta e os sinais emitidos pelo enunciador. Para a
pesquisadora, relacionar argumentação direta com ironia produz o cômico; utilizar analogias evidencia o
ridículo, visto que utiliza de exageros para caracterizar determinado comportamento; e os sinais emitidos
pelo enunciador são importantes formas de educar ou informar, pois “se a ironia ridiculariza um alvo, por
outro lado, ela procura, por sua engenhosidade e pelo risco de não se efetuar, o rir da cumplicidade, da
conivência” (Olbrechts-Tyteca apud BRAIT, 2008, pp. 68-69). Outro ponto importante do estudo de
Olbrechts-Tyteca é que ela trabalha a ironia em termos de texto, e não de frases isoladas.
No campo da Pragmática destacam-se também os trabalhos de Ducrot, pois o autor estabelece três
condições para o enunciado cômico, sendo a primeira o fato de que o enunciado apresenta ao menos um
ponto de vista absurdo, a segunda condição é a de que o enunciado insustentável não é atribuído ao
locutor, e a terceira é a de que o locutor não retifica o ponto de vista absurdo. Assim, dentre os enunciados
humorísticos, Ducrot defende que os irônicos são aqueles nos quais “o ponto de vista absurdo é atribuído a
um personagem determinado, que se procura ridicularizar” (DUCROT apud BRAIT, 2008, p. 69).

2. 2. A ironia na análise do discurso francesa
De acordo com Brait (2008), a Análise do Discurso Francesa permite abordar a ironia como um

elemento estruturador do texto, que conta com a compreensão do leitor para produzir sentido, além de
permitir que sejam traçados diversos caminhos e enfoques enunciativos da linguagem em funcionamento.
A pesquisadora afirma que, no caso do discurso literário, a intertextualidade e o interdiscurso8 irônicos são
ferramentas importantes para a compreensão do discurso irônico.
Para demonstrar o enfoque da ironia como produção discursiva, Brait (2008) destaca um estudo feito
por Denise Jardon, segundo o qual, ao se trabalhar a ironia, por mecanismos dialógicos, “se oferece
basicamente como argumentação direta e indiretamente estruturada, como paradoxo argumentativo, como
afrontamento de idéias e de normas institucionais, como instauração da polêmica ou mesmo da estratégia
defensiva” (BRAIT, 2008, p. 73). Dessa forma, afasta-se da definição de ironia como figura de linguagem
8

Os termos intertextualidade e interdiscurso serão analisados separadamente. A princípio pode-se considerar somente que eles envolvem,
respectivamente, o diálogo estabelecido entre textos ou discursos.
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e privilegia-se a abordagem de elementos como a intertextualidade, a interdiscursividade, o humor e a
paródia, importantes tanto na construção quanto nos efeitos pretendidos com o discurso irônico, pois, para
que o enunciado tenha sentido irônico, se estabelece uma cumplicidade entre o enunciador e o
enunciatário9.
Muito do que foi apontado pela Pragmática é retomado pela Análise do Discurso Francesa, porém,
ao invés de considerar o nível frasal, toma-se como ponto de partida o nível textual. As marcas do discurso
irônico, resultado das relações dialógicas das instâncias de produção e recepção, serão observadas em um
enunciado, independente de sua extensão.
Nesse sentido, Brait (2008) destaca o estudo de René Schaerer, segundo o qual a ironia funciona
como um jogo de luz e sombra (claro e escuro), em que a ambiguidade irônica reside no fato de que o
enunciador, ao mesmo tempo em que simula algo, aponta para essa simulação. Assim, a ironia é feita para
ser desmascarada e, caso não o seja, a ironia não existe para o enunciatário.
Um importante trabalho apontado por Brait (2008) sobre a ironia na Análise do Discurso Francesa é
o de Jacqueline Authier-Revuz, que, em seu estudo sobre heterogeneidade discursiva, aponta que o
discurso é por si só dialógico. A autora destaca que a ironia envolve uma dupla leitura de determinado
enunciado, que conta com a interação entre os sujeitos da enunciação, visto que o ironista (considerado
como o produtor da ironia) chama a atenção do enunciatário para o discurso e conta com a sua adesão.
Assim, a ironia é considerada um jogo entre o que o está presente no enunciado e o que a enunciação 10 faz
dizer, com o intuito de desmascarar ou subverter valores, sendo que é de fundamental importância o
envolvimento do leitor. Nesse sentido, Fiorin (2005) afirma que a ironia é uma figura de pensamento na
qual, por meio de uma superposição de vozes, se afirma algo no enunciado e se nega na enunciação. Ou
seja, a voz do narrador quer dizer algo contrário ao que diz. Essa definição se aproxima da proposta de
Ducrot.
Dentre os autores que trouxeram importantes contribuições para as abordagens do discurso irônico
na Análise do Discurso Francesa, Brait (2008) destaca Bakhtin e seu círculo, que focam o enunciado como
interação social, levando em consideração a complexidade das relações sociais, a polifonia, o outro na
constituição do discurso, as formas de discurso reportado, etc.

Ainda na área da Análise do Discurso, Medina (2012) aponta que a ironia está ligada com o
contexto e, para entendê-la, é necessário ter alguns saberes partilhados, ou seja, algum conhecimento de
mundo que permita perceber o sentido irônico de um discurso. O pesquisador também afirma que o
enunciador costuma deixar alguns sinais e dicas que levam o interlocutor a entender determinado
enunciado como irônico.

9

De acordo com Calbucci (2010), Greimas (1993) aponta a existência de três níveis enunciativos, sendo o primeiro o “enunciador/
enunciatário”, o segundo o “narrador/narratário” e o terceiro o “interlocutor/interlocutário”. No primeiro nível, o enunciador é responsável por
projetar o enunciado e o enunciatário é responsável por sancionar sua eficiência. No segundo nível, o narrador é o destinador do discurso instalado no enunciado e o narratário é o destinatário também inscrito no enunciado. Já no terceiro nível, o interlocutor e interlocutários são actantes do enunciado, e invertem constantemente as suas posições. Fiorin (2005) acrescenta que a terceira instância acontece quando o narrador
passa a palavra aos personagens em discurso direto. Calbucci (2010) afirma que, algumas vezes é difícil distinguir os dois primeiros níveis.
10

Segundo Fiorin (2005), a enunciação é o ato de produção do discurso e o enunciado é o produto de enunciação.
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3. INTERTEXTUALIDADE E IRONIA INTERTEXTUAL
Alguns autores das Teorias Discursivas abordam a ironia como um processo que envolve um
diálogo entre textos ou entre discursos. De acordo com Fiorin (2003), a intertextualidade e a
interdiscursividade estão relacionadas à “presença de duas vozes num mesmo segmento discursivo ou
textual” (FIORIN, 2003, p. 30). Porém, enquanto a intertextualidade pode ser definida como um diálogo
entre textos, a interdiscursividade está relacionada com o diálogo entre discursos. Em outras palavras, a
intertextualidade e a interdiscursividade ocorrem quando o texto ou o(s) discurso(s) entra(m) em relação
com outros textos e outros discursos, respectivamente. Tanto na hora da produção quanto na hora da
recepção esses mecanismos estão imbricados.
Se teoricamente, conforme afirmam Fiorin (2008) e Eco (2003), é possível fazer uma distinção
nítida entre os dois processos, no momento de leitura isso não acontece, o leitor pode ou não remeter o que
lê a outros textos/discursos “vividos” (lidos) e apreender o(s) sentido(s) do texto de forma mais ou menos
superficial.
A partir do conceito de intertextualidade, em que um texto dialoga com outros textos, Eco (2003)
aponta que a ironia intertextual ocorre quando o leitor é capaz de entender e relacionar os discursos que
dialogam, dando-lhes sentido irônico. Ele afirma que, ao desenvolver a ironia intertextual, o texto pode
não reproduzir “apenas as remissões pretendidas pelo autor, visto que a possibilidade de acontecer a dupla
leitura depende da amplitude da enciclopédia textual do leitor, e esta amplitude pode variar segundo os
casos.” (ECO, 2003, p. 213)
Eco também aponta que, enquanto a ironia pode ser definida como “dizer o contrário daquilo que
se presume que o interlocutor acredite ser verdadeiro” (ECO, 2003, p. 217), a ironia intertextual consiste
em contar uma história fazendo remissão à outra, sendo que o interlocutor pode ou não perceber esse jogo.

4. O PRÓLOGO MACHADIANO
No prólogo “Ao leitor”, de Memórias póstumas de Brás Cubas, podem-se verificar diversas
construções irônicas. Primeiramente, percebe-se a voz do narrador Brás Cubas, que apresenta suas
memórias de forma sucinta, fala sobre seus possíveis leitores, alerta sobre sua situação de finado e deixa
um piparote para quem não gostar do livro. Ele termina o prólogo com a seguinte afirmação: “A obra em si
mesma é tudo: se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se não te agradar, pago-te com um piparote, e
adeus” (ASSIS, 2001, p. 67). Assim, se o leitor gostar do livro, foi o narrador que soube escrever um bom
livro, e esse é o resultado de seu trabalho. Se o leitor não gostar, ou não entender, o problema está com ele,
pois o narrador fez bem o seu trabalho, o leitor que não soube interpretá-lo, por isso merece um piparote.
Outro ponto em que o narrador apresenta o uso da ironia é quando ele afirma que escreveu seu
texto com a “pena da galhofa e a tinta da melancolia” (ASSIS, 2001, p. 67). Nas notas da edição utilizada,
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Antônio Medina define galhofa como gozação e pândega, e melancolia como tristeza e depressão. Assim,
o narrador afirma que seu livro traz um tom satírico misturado com tristeza, o que, a princípio, pode ser
estranho. Porém, ao conhecer a vida do narrador, segundo seu próprio ponto de vista, verifica-se que o
discurso de Brás Cubas desliza entre o cômico e o melancólico, e que, muitas vezes, ele utiliza a galhofa
para dialogar ou zombar do leitor e a melancolia para mostrar seus fracassos, além de misturar os dois para
demonstrar que ele, no seu estado de morto, não se importa mais com nada disso.
Conforme já foi apontado, Fiorin (2005) afirma que a ironia é uma figura de linguagem em que, por
uma superposição de vozes, se afirma algo no enunciado e se nega na enunciação. No prólogo “Ao leitor”,
percebe-se que vozes perpassam o romance, principalmente pelo fato de Brás Cubas citar três autores, nos
levando ao questionamento de que, se eles aparecem ali, isso tem algum sentido para a leitura. E ainda,
pelo fato de serem autores conhecidos, principalmente pelo público do século XIX, essas leituras faziam
parte do contexto da época, corroborando a tese de Medina (2012), em que a ironia está ligada a um
contexto, e para ser compreendida, precisa de alguns saberes partilhados
Quanto a tomar a ironia como algo que se afirma no enunciado e é negado na enunciação, podemos
notar isso no enunciado (o que foi dito), pois, ao afirmar que o livro em questão pode não ter nem cinco
leitores, o narrador estabelece uma relação de ironia na enunciação (o modo de dizer, ou seja, um morto se
comunicando por meio da escrita). Esse tipo de questionamento deixa as pessoas mais instigadas para ler o
livro. Os leitores também ficam curiosos para entender o que significa uma “Obra de finado” com
“algumas rabugens de pessimismo” e escrita “com a pena da galhofa e a tinta da melancolia”.
Conforme abordado anteriormente, no prólogo “Ao leitor”, Brás Cubas cita o nome de três
escritores, Stendhal, Xavier de Maistre e Sterne. Essas referências podem ser lidas como uma ironia
intertextual, pois conforme aponta Sá Rego (1989), Laurence Sterne e Machado de Assis utilizam a sátira
menipeia, gênero criado por Luciano de Samósata11, que mistura o cômico com o fantástico. Assim, por
meio da sátira menipeia, faz-se referência a uma forma de escrever para satirizar o mundo dos vivos, que é
um mundo no qual prevalece a ambição, a ganância e a mesquinhez. Essa relação intertextual apresenta
uma ironia sutil, que só pode ser percebida ao conhecer os dois autores e filiá-los a uma tradição do século
II d.C.

Sá Rego (1989) ainda aponta um estudo feito por Helen Caldwell, segundo o qual Brás Cubas, no
último capítulo do romance, faz alusão a um texto de Sterne, quando diz que não teve filhos, só que ele
afirma isso de uma forma irônica, dizendo que não transmitiu sua miséria a ninguém. Além disso, Sterne,
assim como Machado de Assis, utiliza um estilo de escrever cheio de digressões e conversas com o leitor.
O leitor que conseguir perceber a relação do texto de Sterne com o de Machado terá uma leitura diferente e
poderá até rir da alusão elaborada.
Segundo Passos (1996), ao mencionar o fato de Stendhal confessar ter escrito um de seus livros
para cem leitores, Brás Cubas retoma o prefácio da segunda edição do livro do autor francês, De l’amour,
11

Luciano de Samósata foi um escritor sírio extremamente irônico que viveu no século II d. C., aproximadamente entre 125 e 180. Cerca de
oitenta textos são atribuídos a ele, porém alguns possuem a autoria duvidosa. Dentre seus textos mais famosos, destacam-se As narrativas
verdadeiras e Diálogo dos mortos. No Diálogo dos mortos, os personagens aproveitam-se de sua situação de finados, e mandam recados sarcásticos para o mundo dos vivos.
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no qual está escrito “Je n’écris que pour cent lecteurs”, ou seja, “Eu escrevo somente para cem leitores”.
Brás começa o prólogo questionando se suas memórias terão cem leitores e vai reduzindo o número
gradativamente, até chegar a cinco. Ao conhecer o prólogo de Stendhal, percebe-se que ele também vai
reduzindo o número de seus leitores visto que a sociedade em que ele vivia, baseada na bajulação, não
tinha o tipo de leitor que ele queria. Essa ideia também é abordada pelo narrador machadiano, pois ele fala
da gente grave e da gente frívola que pode vir a ler o seu livro, sendo que a primeira o considerará puro
romance, e a segunda não o achará tão romântico como queria, e que, assim, não agradará a nenhuma das
“duas colunas máximas da opinião”. Dessa forma, Passos aponta que, ironicamente, os dois narradores se
mostram superiores ao seu público, que não está preparado para receber a sua obra.
Referente a Xavier de Maistre, Passos (1996) aponta que sua obra possui um caráter risonho, mas
que apresenta em determinadas passagens um tom de melancolia e reflexão sobre o ser humano. Brás
Cubas cria um quadro irônico de sua própria morte, e, a partir dela, reflete sobre a sociedade em que viveu.
Em Voyage autour de ma chambre (Viagem ao redor do meu quarto), o narrador personagem conta de
forma irônica, a viagem de quarenta e dois dias que ele fez ao redor de seu quarto, viagem essa que
independe de sua fortuna e está protegida da inveja humana. Brás também fala da inveja, das podridões
humanas, e da sua miséria, sendo, neste ponto, bem melancólico, pois diz que não teve filhos e não
transmitiu sua miséria a ninguém.
O personagem Brás Cubas também afirma que a obra poderá ser enfadonha e cheirar a sepulcro,
pois foi escrita por alguém que está no outro mundo. Para que isso não ocorra, é importante que o leitor
compreenda a ironia posta, porque assim conseguirá perceber não só a melancolia do discurso de um
morto, mas a galhofa, ou seja, a zombaria e o tom de brincadeira presentes em um discurso que se constrói
de forma instigante e inusitada. Inusitada porque morto não escreve e instigante por demonstrar como o
fato de ser morto ajuda a constituir o discurso irônico do narrador, visto que ele afirma que depois de
morto pode-se dizer o que quiser, pois ninguém vai incomodá-lo nem condená-lo.
Seja pelo narrador, que muitas vezes parece zombar do leitor, seja pelas referências a outros autores,
podemos compreender a ironia no discurso do sarcástico defunto Brás Cubas, tanto pelo seu modo de agir
e de escrever, como pela intertextualidade que se instaura a partir deste trecho da obra de Machado de

Assis.de forma instigante e inusitada. Inusitada porque morto não escreve e instigante por demonstrar
como o fato de ser morto ajuda a constituir o discurso irônico do narrador, visto que ele afirma que depois
de morto pode-se dizer o que quiser, pois ninguém vai incomodá-lo nem condená-lo.
Seja pelo narrador, que muitas vezes parece zombar do leitor, seja pelas referências a outros
autores, podemos compreender a ironia no discurso do sarcástico defunto Brás Cubas, tanto pelo seu modo
de agir e de escrever, como pela intertextualidade que se instaura a partir deste trecho da obra de Machado
de Assis.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve como objetivo investigar a construção irônica no prólogo “Ao leitor” do romance
Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Para isso, primeiramente explicitamos diversos
estudos feitos por diferentes áreas do conhecimento, com o intuito de apresentar algumas definições de
ironia e demonstrar que o fenômeno não é tão simples e apresenta abordagens distintas.
Em seguida, fizemos uma abordagem sobre o conceito de intertextualidade, para trabalharmos a
ironia intertextual, visto que o corpus pesquisado apresenta relações diretas e indiretas com outras obras e
autores. Conforme foi demonstrado, algumas dessas referências podem ser lidas e entendidas como
irônicas.
Dessa forma, a análise corroborou nossa hipótese de que existem referências irônicas no discurso
do defunto Brás Cubas, e que a compreensão dessas referências ajudam a entender melhor o texto. Assim,
o interlocutor que conseguir compreender a ironia terá uma leitura menos ingênua e conseguirá perceber
vários sentidos nas entrelinhas do texto.
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Anexo
AO LEITOR
QUE STENDHAL confessasse haver escrito um de seus livros para cem leitores, coisa é que
admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará é se este outro livro não tiver os
cem leitores de Stendhal, nem cinqüenta, nem vinte, e quando muito, dez. Dez? Talvez cinco. Trata-se, na
verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, ou de um
Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevi
-a com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio.
Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola
não achará nele o seu romance usual, ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que
são as duas colunas máximas da opinião.
Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo
explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e

truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas
Memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso, e aliás desnecessário
ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo: se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se te
não agradar, pago-te com um piparote, e adeus.
Brás Cubas
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O POETA GAUCHE DAS INÚMERAS FACES: DRUMMOND E AS VÁRIAS
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RESUMO
Para realizar este estudo, a fundamentação teórica embasou-se nos textos de Brandão (1997) e de
Fernandes (2008), enfocando a noção de sujeito da Análise do Discurso de linha francesa como um
ser cindido que precisa do Outro que o constitui para produzir discursos. Da mesma forma, tomou
como base os estudos de Authier-Revuz (1990) e de Mesquita & Rosa (2010), que enfatizam a
natureza heterogênea que constitui o sujeito e que é revelada em seu discurso, e de Santos (2009), que
destaca a relação entre Análise do discurso e Literatura. Após a leitura dos textos teóricos, houve a
análise discursiva do Poema de sete faces de Drummond, que buscou levantar indícios de como se dá
a relação de heterogeneidade discursiva que constitui o sujeito-autor Drummond na materialidade
linguística da poética drummoniana. Percebeu-se que o poeta, enquanto sujeito-autor, utiliza-se de
diferentes vozes. No caso do poema analisado, estas vozes são predominantemente oriundas de textos
bíblicos, para formar uma aparente unidade discursiva.
Palavras-chave: análise do discurso, sujeito, heterogeneidade discursiva, Drummond.
ABSTRACT
In order to carry out this study, the theoretical basis was based on the texts of Brandão (1997) and
Fernandes (2008), focusing on the notion of the subject of French Speech Discourse Analysis as a
split being that needs the Other that constitutes it to produce speeches Likewise, he took as a base the
studies of Authier-Revuz (1990) and Mesquita & Rosa (2010), which emphasize the heterogeneous
nature that constitutes the subject and which is revealed in his discourse, and Santos (2009), who
highlights the relationship between Discourse Analysis and Literature. After reading the theoretical
texts, there was the discursive analysis of Drummond's Seven-Face Poem, which sought to elucidate
how the relation of discursive heterogeneity that constitutes the subject-author Drummond in the
linguistic materiality of the drummonian poetics occurs. It was noticed that the poet, as subject-author,
uses different voices. In the case of the analyzed poem, these voices are predominantly from biblical
texts, to form an apparent discursive unity.
Palavras-chave: análise discourse analysis, subject, discursive heterogeneity, Drummond..

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Análise do Discurso de linha francesa, doravante AD, tem um caráter de intersecção com
variados campos do saber das ciências humanas, dentre eles: os estudos de Pêcheux, a teoria do dialogismo
de Bakhtin, a teoria polifônica de Ducrot e as interseções com a Psicanálise freudiana, reinterpretada por
Lacan, somadas às concepções de ideologia marxista analisadas por Althusser.
Essas contribuições teóricas permitiram à AD o entendimento de que o sujeito mantém contato com
várias vozes de seu exterior, evocando os discursos de outrem ao produzir seu discurso. A partir disso, o
sujeito “revela o lugar social; logo, expressa um conjunto de outras vozes integrantes de dada realidade
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histórica e social; de sua voz ecoam as vozes constitutivas e/ou integrantes desse lugar sóciohistórico” (FERNANDES, 2008, p. 24).
Essa união de várias vozes que são constitutivas do sujeito é denominada de heterogeneidade
discursiva e encontra-se na superfície discursiva evidente na materialidade linguística, materialidade essa
que revela uma linguagem que “não é mais evidência, transparência de sentido produzida por um sujeito
uno, homogêneo, todo-poderoso. É um sujeito que divide o espaço discursivo com o outro” (BRANDÃO,
1997, p. 50).
A heterogeneidade discursiva diz respeito à presença do Outro que forma o sujeito produtor de
discursos. Vale salientar que a junção de vozes – constância do Outro – revela um interdiscurso, que é a
união dos discursos de forma entrelaçada no interior de uma formação discursiva – o que pode ser dito em
uma dada época e conjuntura social, historicamente definida.
A voz do Outro aparece no texto do sujeito sob as formas de heterogeneidade mostrada e de
heterogeneidade constitutiva, sendo a primeira revelada de forma explícita na materialidade textual, ou
seja, o Outro aparece sob as formas de discurso direto, aspas, formas de retoque ou de glosa, discurso
indireto livre e ironia (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 25), isto é: indica-se no próprio texto a presença de
outras vozes, que não a do locutor. Já na segunda forma de heterogeneidade, a voz do Outro não aparece
marcada no fio discursivo, ou seja, o outro não aparece de forma explícita (MESQUITA; ROSA, 2010, p.
3). Revelando-se como algo mais subjetivo, as manifestações de heterogeneidade constitutiva se
encontram no interdiscurso do sujeito, sob a forma de recursos capazes de mostrar diferentes vozes, sem
deixar clara a delimitação de sujeitos.
Ao aliar as concepções de heterogeneidade discursiva com o estudo do texto literário, percebe-se
uma interessante relação entre dois campos do saber da linguagem aparentemente separados: a AD e a
Literatura. Ao considerarmos que o texto literário carrega a voz do autor e, consequentemente, a alteridade
que o constitui, percebemos que a heterogeneidade discursiva se dá, também, no texto literário, sob a
forma de uma “disciplinarização dos dizeres” (SANTOS, 2009, p. 160).
Para estudar esse pressuposto, analisamos um poema de Carlos Drummond de Andrade, intitulado
Poema de sete faces, o aliando à teoria estudada sobre as formas de heterogeneidade discursiva, imersas na

AD de linha francesa. Objetivamos, assim, levantar indícios de como se dá a relação de heterogeneidade
discursiva na materialidade linguística da poética drummoniana, o que pode tornar o estudo relevante ao
olhar acadêmico, quer por existirem poucas pesquisas que relacionem Análise do Discurso e Literatura,
quer pela possibilidade de se proporcionar um novo olhar aos admiradores do poeta gauche.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A NOÇÃO DO SUJEITO EM ANÁLISE DO
DISCURSO
A concepção de sujeito anterior à década de 60 nos estudos linguísticos concebia o sujeito enquanto
ser único, que originava e produzia o sentido de sua interioridade, colocando-o, assim, em posição central,
detentora de poder. Esse sujeito em muito diverge do sujeito da AD, que, segundo Fernandes (2008, p.35)
é:
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[...] constituído por diferentes vozes sociais, é marcado por intensa heterogeneidade e
conflitos, espaços em que o desejo se inter-relaciona constitutivamente com o social e
manifesta-se por meio da linguagem.

Para a AD, o sujeito não é único, portanto, seu discurso não é original nem tampouco originado de
sua única voz. Justamente por ser um sujeito histórico e ideológico, sua fala representa um tempo e um
espaço constituído por várias vozes. Conforme Brandão (1997, p. 49):
Dessa forma, como ser projetado num espaço e num tempo e orientado socialmente, o
sujeito situa o seu discurso em relação aos discursos do outro. Outro que envolve não só o
seu destinatário para quem planeja, ajusta a sua fala (nível intradiscursivo), mas que
também envolve outros discursos historicamente já constituídos e que emergem na sua fala
(nível interdiscursivo).

Essa noção não se relaciona mais com definições que resultam na homogeneidade do sujeito, mas
que revelam um sujeito heterogêneo, cindido e constituído pelo Outro – outras vozes que formam e
imprimem no sujeito um ser imerso em determinada ideologia, num dado momento histórico, de uma dada
coletividade. Essas vozes se encontram no interdiscurso, ou na heterogeneidade constitutiva do sujeito
ativada por meio da heterogeneidade mostrada na materialidade linguística.

3. A HETEROGENEIDADE DISCURSIVA: CONSTITUTIVA E MOSTRADA
Authier-Revuz (1990), ao tratar sobre as formas de heterogeneidade discursiva, parte do suporte do
dialogismo do círculo de Bakhtin e da teoria polifônica, conceito inicialmente discutido por Bakhtin e
retomado por Ducrot. A primeira teoria coloca o sujeito como totalmente ligado ao Outro, de forma que o
sentido do texto não pode ser visto sem a correlação com outros discursos já ditos. A segunda teoria diz
respeito às vozes diversas que constituem o sujeito discursivo.
Ao levarmos em conta a concepção de Authier-Revuz (1990, p. 26), quando a autora considera a
heterogeneidade mostrada como formas linguísticas de representação de diferentes modos de negociação

do sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva do seu discurso, percebemos que não há uma
separação estanque entre as duas formas de heterogeneidade, mas, sim, uma relação entre vozes que,
inconscientemente ou conscientemente, são ativadas pelo sujeito ao produzir discurso a partir do
interdiscurso de maneira opaca ou marcada. Conforme Authier-Revuz:
Heterogeneidade constitutiva do discurso e heterogeneidade mostrada no discurso
representam duas ordens de realidade diferentes: a dos processos reais de constituição dum
discurso e a dos processos não menos reais, de representação, num discurso, de sua
constituição (idem, p. 32).

A heterogeneidade constitutiva do sujeito gera na produção do discurso a heterogeneidade mostrada.

De acordo com Mesquita & Rosa (2010, p. 132):
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A reelaboração dos dizeres, que está na origem da constituição do dizer, é responsável pela
heterogeneidade dos discursos e, ao se revelar de forma explícita na materialidade textual,
é denominada heterogeneidade mostrada. Diferentemente da heterogeneidade constitutiva,
ela seria a indicação na superfície do texto da presença de outros discursos, de outras vozes
que não a do locutor.

Authier-Revuz (1990) diferencia as formas de heterogeneidade mostrada marcadas (discurso direto,
citação aspas, itálicos) das formas de heterogeneidade mostrada não marcadas (ironia, pastiche, discurso
indireto livre, metáforas etc.).

4.

RELAÇÕES ENTRE ANÁLISE DO DISCURSO E LITERATURA

O escritor lida, por meio da alteridade, no seu interdiscurso, com a multiplicidade de discursos que
o instituem, precisando discipliná-los para exercer sua função-autor, inscrita em determinada formação
ideológica. O escritor precisa disciplinar ou redimensionar essas várias vozes que formam seu
interdiscurso de forma a revelá-los, explícita ou implicitamente, na materialidade linguística do texto
poético, no caso do poeta Drummond. Conforme Santos (2009, p. 169):
Nesse redimensionamento, colocar-se-á em alteridade exclusões, interdições e rarefações
de saberes, circunstancializados em direitos, privilégios ou exclusividades de um exercício
de poder, instaurado por uma função-autor. Essa tríade (exclusões, interdições e
rarefações), colocada em um processo de alteridade descontínua pela história e pelo devir
de saberes, é construída em uma dada prática de poderes que entrecruza esses saberes
enquanto regularidade de uma dada ordem discursiva.

5. ANÁLISE
Tendo em vista toda a discussão a respeito da heterogeneidade discursiva, bem como sobre a relação
entre Análise do Discurso e Literatura, pensamos que a análise de um texto, mediante a perspectiva teórica
da AD, seria uma boa opção para verificar como se dá a heterogeneidade discursiva no discurso literário.
Conforme nosso objetivo, escolhemos o Poema de sete faces do poeta mineiro Carlos Drummond de
Andrade, presente no livro Alguma poesia, de 1930:
POEMA DE SETE FACES
Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.
As casas espiam os homens
que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
não houvesse tantos desejos.
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O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.
Porém meus olhos
não perguntam nada.
O homem atrás do bigode
é sério, simples e forte.
Quase não conversa.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrás dos óculos e do bigode.
Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus,
se sabias que eu era fraco.
Mundo mundo vasto mundo
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo mundo vasto mundo,
mais vasto é meu coração.
Eu não devia te dizer
mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo.
Carlos Drummond de Andrade, poeta de Itabira, Minas Gerais, nascido no ano de 1902 e falecido
no ano de 1987, foi um escritor de grande reconhecimento pela crítica literária. Tendo caminhado pela
crônica e pelo conto, foi na poesia que Drummond se destacou, sendo, até os dias atuais, um dos maiores
poetas brasileiros de todos os tempos.
Em 1930, Drummond publica Alguma poesia, o livro de estreia do escritor. Ainda que fosse a sua
primeira obra, algumas características de sua poética, como os poemas pessimistas, humorísticos,
mórbidos, líricos, sensuais, irônicos e amorosos, já se destacam. Na fase gauche (em francês, retraído,

torto, tímido) do autor, que perdura durante a década de 30 do século XX, um dos poemas mais
significativos, presente em Alguma poesia, é Poema de sete faces.
Nas sete estrofes do poema, Drummond revela, de forma autobiográfica, diferentes características
de sua personalidade sempre em conflito ou desajuste com o mundo, de modo que a desesperança, ao
observar o ritmo das coisas, percorre todo o poema. O poeta parece ser predestinado, desde o seu
nascimento, ao não “cabimento” no mundo e sente-se injustiçado com a situação que lhe é imposta por
Deus, cabendo-lhe somente a comoção como o Diabo, diante sua situação de desacerto com tudo e todos.
O sujeito-autor desse poema organiza seu discurso utilizando-se de vozes das mais diversas.
Estando em um espaço de formação discursiva literária, o sujeito-autor elabora seu discurso relacionando e

observando particularidades e diferenças entre saberes de formações discursivas entrelaçadas no
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interdiscurso. Ao nos depararmos com o poema, encontramos uma formação discursiva predominante em
partes das sete estrofes. A FD que lida com a crença cristã, que chamaremos de FD religiosa.
Em Quando nasci, um anjo torto/desses que vivem na sombra/disse: Vai, Carlos! ser gauche na
vida, o discurso da figura do anjo relacionada ao nascimento está imersa na interdiscursividade –
heterogeneidade constitutiva – do autor, porém, ao se defrontar com o discurso que vê o anjo de outra
maneira (um ser que vive na sombra), produz no discurso, evidente na materialidade linguística, um
sentido que vai de encontro ao do anjo que traz boas novas no discurso cristão.
Já em Meu Deus, por que me abandonaste/se sabias que eu não era Deus,/se sabias que eu era
fraco. O poeta utiliza-se de um enunciado encontrado na bíblia, mais precisamente no livro de Mateus,
capítulo 27, versículo 46: “E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama
sabactani; isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?”. Por meio da heterogeneidade
mostrada marcada, o poeta repete o enunciado dito por Jesus, no momento de sua crucificação. A voz
oriunda do texto bíblico e evidente na materialidade linguística do discurso literário comprova que um
sujeito incompleto busca em outras vozes a constituição de seu discurso. No caso, o poeta sente-se
injustiçado, da mesma maneira que o cristo crucificado, pelo abandono que sofre por um ser superior
(Deus) que é o responsável pelo infeliz trajeto de sua vida.
Por fim, em Mundo mundo vasto mundo/se eu me chamasse Raimundo/seria uma rima, não seria
uma solução./Mundo mundo vasto mundo,/mais vasto é meu coração, o poeta, por meio de sua memória
discursiva ou interdiscurso, evoca o significado do nome Raimundo (poderoso, protetor) de forma que,
nem se ele tivesse um nome com essa significação, a sua vida de incomunicabilidade com o mundo
mudaria.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não se pode jamais desconsiderar o mérito de uma criação poética, pois o trabalho com a palavra de
maneira artesanal e solitária, caso da poesia, não ocorre de modo simples. Mas, ao se analisar

discursivamente um texto poético, chega-se à conclusão de que o senso-comum acerca do poeta enquanto
sujeito criador de um texto que surge exclusivamente de sua interioridade, por intermédio exclusivamente
seu, é, no mínimo, equivocado.
Ocorre que o poeta, assim como todos nós que produzimos textos, na posição de sujeito-autor,
também se utiliza de diversas vozes entrelaçadas, encontradas na sua memória discursiva, para, só assim,
produzir o discurso evidente na materialidade linguística do poema. É o caso de Drummond, que em seu
discurso de indignação perante a sua não-aceitação no mundo, utiliza-se de vozes já ditas em épocas
distintas da dele.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar a reunião e análise dos Cinco Poemas de Cecília
Meireles publicados na revista Festa (1927), buscando enfocar a recorrente característica sensorial e
imagética em sua escrita. Tomando como ponto de partida a importância dos periódicos como forma
de sociabilidade e mecanismo de difusão dos trabalhos em processo no período modernista, levantouse a seguinte hipótese: os textos da escritora ali publicados possibilitam compreender sua produção
inicial, por se constituírem numa síntese para o entendimento das várias vertentes intelectuais pelas
quais se orientou, com ênfase maior para a poesia, gênero no qual se tornou mais conhecida e ao qual
mais se dedicou.
Palavras-chave: cinco poemas, Cecília Meireles, Festa
ABSTRACT
The scope of this article is to present Five Poems written by Cecília Meireles and published in Festa
magazine (1927). Another purpose is to present their analyses through the study of sensorial
characteristics as well as the image formation present in her writing. Starting with the dissemination
of the works written in the modernism period and the raise of the magazines as a form of sociability,
the following hypothesis was raised: her texts published in that magazine would be an essential factor
for understanding her seminal production as well as the various intellectual aspects of her work as a
whole. The focus is on poetry, the literary genre which Cecília Meireles more dedicated herself to and
became famous for.
Keywords: five poems, Cecília Meireles, Festa

1. A REVISTA FESTA E A PARTICIPAÇÃO DE CECÍLIA MEIRELES
O estudo das publicações periódicas brasileiras na década de 1920 demonstram o crescente
interesse em compreender o anseio dos intelectuais envolvidos no processo de construção de um olhar
coletivo sobre a sociedade e a cultura. Nesse sentido, vários grupos se formaram em todo o país em torno
das revistas literárias. A pesquisa com fontes primárias torna-se relevante, pois por meio dela conseguimos
resgatar a memória do movimento através do estudo aprofundado do envolvimento dos artistas com esses
grupos. O destaque deste artigo é um grupo que evidenciou, em toda a sua produção artística, forte ligação
com a herança romântica e simbolista: o grupo de Festa (1927-1928; 1934-1935). A publicação (carioca)
foi fundada por Tasso da Silveira (1895-1968) e Andrade Murici (1895-1984), e o seu primeiro número foi
publicado em outubro de 1927. A fortuna crítica a respeito desse ajuntamento costuma enquadrar os
membros desse grupo como “novos simbolistas”, os quais insistiam na ideia de “capitalizar a tradição
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vinda do romantismo” (GOMES, 2004, p.93). O modernismo defendido nas páginas de Festa, desse modo,
evidencia uma preocupação em resgatar os valores do passado, fortalecendo esses laços e construindo um
novo olhar para o presente. Trata-se de um projeto ambicioso na medida em que se mostrava avesso a
outras vertentes, como as que ocorriam em São Paulo, desde 1922. Sobre a polêmica que a publicação
causou nos estudos sobre os grupos modernistas, Leodegário Amarante de Azevedo Filho afirma que:
Nem importa discutir se o grupo de FESTA pode ou não ser incluído no Modernismo
propriamente dito. Na verdade, da Semana de Arte Moderna de 22 surgiram muitos –
ismos, alguns contraditórios. FESTA foi um grupo de reação e crítica, não há dúvida, aos
excessos do Modernismo em sua fase inicial, tumultuada e caótica. Portanto, não se tratava
de uma festa carnavalesca, pois nem tudo o que é festa tem que ser necessariamente
carnaval. Tratava-se de outra festa, voltada para os valores eternos do espírito humano,
razão por que não se aceitava a penetração da piada ou gracejo na poesia. Nem se abria
mão, a pretexto de exacerbado nacionalismo, do conceito de universalidade em arte
(FILHO, 1980, p. 14).

Os artistas do que se convencionou chamar de “fase heroica” (CASTELLO, 2004) mantinham
concepções diferentes no que diz respeito à arte e à modernidade. Segundo Lúcia Helena, estariam, de um
lado, aqueles que se interessavam em “apresentar uma alteração perceptual das formas e dos conteúdos,
que lhes atestasse a novidade. Aos olhos da carrossérie da vanguarda, a obra se definia como moderna a
partir de uma recusa da tradição”. De outro lado, um grupo de intelectuais cariocas se reunia para defender
o moderno partindo “da mistura da tradição e mudança e da escavação e exame da subjetividade
[...].” (HELENA, 2004, p.210). Esse debate dicotômico, que separa por oposição os grupos, já vem sendo
questionado pela crítica sobre o período. Entretanto, o que se pretende discutir nesse espaço é o fato de
que, numa das etapas do modernismo, mostrou-se relevante o olhar para o passado. Nesse contexto inserese o grupo de Festa, no qual Cecília Meireles (1901-1964) foi ativa colaboradora1.
Ao longo dos seus 21 números de existência, a revista Festa contou com a colaboração de vários
artistas, dentre eles, os já citados Silveira e Murici, Abgar Renault, Wellington Brandão, Brasílio Itiberê,
Adelino Magalhães, Henrique Abílio, Porfírio Soares Neto, Lacerda Pinto, Barreto Filho, Murilo Araújo e
Cardilo Filho. Além da publicação destes intelectuais, a revista teve a participação esporádica de Mário de
Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes. A contribuição de Cecília Meireles foi marcante

nas duas fases da revista, na qual publicou um total de quinze poemas, um conto, dois desenhos, e uma
entrevista que concedeu a Andrade Murici, ao lado de seu primeiro marido, Fernando Correia Dias 2. O
referido ensaísta salienta a importância da participação da artista, que inclusive cedeu sua casa, no bairro
carioca do Estácio, para reuniões regulares do grupo:

1

Quinze poemas, dois desenhos, um conto e uma entrevista concedida à Andrade Murici, juntamente com seu primeiro marido, o artista plástico Fernando Correia Dias. A reunião e análise dessa produção, bem como um estudo detalhado do envolvimento de Cecília Meireles com o
grupo de Festa foram o foco de minha primeira pesquisa de Iniciação Científica: “Cecília na Festa: a presença de Cecília Meireles na revista
Festa” foi orientado pela professora doutora Mirhiane Mendes de Abreu, do departamento de Letras da Unifesp, com auxílio financeiro do
CNPQ [Número do processo: 138430/2011-0].
²Sobre a relação de Cecília Meireles e Fernando Correia Dias, cf. GOUVÊA, Leila V.B. “Fernando Correia Dias”. In: Cecília em Portugal –
Ensaio Biográfico sobre a presença de Cecília Meireles na terra de Camões, Antero e Pessoa. São Paulo: Iluminuras, 2001. pp. 47-56. Nesse
texto, a autora descreve a relação do casal e a importância do ilustrador como ponte entre publicações modernistas do Brasil e de Portugal.
Destaca também a ilustração feita para a capa de Nós, de Guilherme de Almeida, que alcançou fama internacional.
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Aliás se contribuição de maior gravidade houve, e de mais acentuado espírito de ascese,
em todo o panorama de Festa, terá sido a de Cecília Meireles [...]. Fora em casa de nossa
grande amiga, na rua de São Cláudio, na entrada do Morro de São Carlos, que Festa foi
estruturada, com o auxílio do eminente ilustrador Correia Dias. Português, de lá nos
encaminhou ele para os impressores portugueses que souberam dar a Festa fisionomia
inconfundível – reconhecida como de grande interesse pelo lusitano grupo de Presença,
que modelou esta publicação ilustre pelo padrão modesto de Festa (CACCESE, 1974, p.
228).

Como parte fundamental da modernidade que o grupo abraçava, o aspecto gráfico da revista era
criterioso, e influenciou também o grupo português de Presença. Utilizava-se comumente de letras
minúsculas em caixa alta para representar os títulos e somente o nome da revista em letras maiúsculas. A
disposição do texto em colunas – geralmente três – também chamava a atenção, seguindo o ritmo das
revistas literárias daquele tempo3.

2. CINCO POEMAS DE CECÍLIA MEIRELES
O primeiro número da revista Festa foi publicado em outubro de 1927, com um poema que se

tornou uma espécie de manifesto no “mensário”. Na edição, o poema não tem autoria explícita, embora o
eu lírico se expresse, em diversas vezes, representando todo o grupo: “Nós temos uma visão clara dessa
hora.”; “Nós temos a compreensão nítida deste momento” e “Vemos, lá fora e aqui dentro, o rodopio dos
sentimentos em torvelinho trágico”. Sabe-se que esse poema é de autoria de Tasso da Silveira, pois assim o
autor se identificou ao publicá-lo novamente no volume Definição do Modernismo Brasileiro (1931).
Estruturado em versos livres e seguindo o encaminhamento estrutural do seu tempo, o texto tem um ritmo
mais próximo da prosa, com uma argumentação fluida, indicando adesão aos novos passos da arte
brasileira. O autor reconhece que o tempo em que essa publicação se instaura é um período de “tumulto e
de incerteza.”. Desta maneira, o novo defendido nas páginas da revista pretende não romper totalmente

com os laços do passado, pois os que o tentaram fazer, acabaram iludidos:
E ouvimos o suspiro de alívio
da mediocridade finalmente desoprimida:
da mediocridade que, aproveitando o desequilíbrio de um instante,
ergueu também a sua voz em falsete,
e encheu o ar de gestos desarticulados,
e proclamou-se vencedora,
na ingênua ilusão de que as barreiras que a continham tombaram para sempre.
O canto expresso na fala do poeta é, portanto, um canto alegre, “de inteligência e instinto”. O poeta
canta “a realidade total” através da arte, porque a “arte é a primeira que fala para anunciar o que virá”. O
3

Todos os números da revista Festa estão disponíveis no site da Hemeroteca Digital, que, em pareceria com a Biblioteca Nacional, possibilita
a consulta à memória do Brasil presente em suas publicações periódicas. http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/festa/.
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modernismo proposto pelo grupo traz uma nova concepção de arte, que deve ser expressão de uma relação
do homem com o onírico e o sobrenatural, feito que seria, da perspectiva desses intelectuais, ainda inédito
na arte brasileira:
Passou o profundo desconsolo romântico.
Passou o estéril ceticismo parnasiano.
Passou a angústia das incertezas simbolistas.
O artista canta agora a realidade total:
a do corpo e a do espírito,
a da natureza e a do sonho,
a do homem e a de Deus,
O artista é o responsável por trazer a esperança para as artes: só ele compreende a beleza existente
em cada manifestação artística e pode representá-la “em toda a sua múltipla beleza,/ em sua profundidade e
infinitude.”. Uma característica comum a um editorial de um periódico modernista é a referência à
juventude. Os grupos em geral veem no jovem o encantamento com a vida, tal qual expresso nas últimas
palavras do poeta: “O artista voltou a ter os olhos adolescentes e encantou-se novamente com a Vida:
TODOS OS HOMENS O ACOMPANHARÃO!”. Nesse sentido, passarei a tratar especificamente da
participação de Cecília Meireles nesse número.

Os Cinco Poemas de Cecília Meireles foram publicados na página três, iniciados por algarismos
romanos, de um a cinco. O primeiro é datado de 1926 e o último de 1927. Uma questão que se tornou
recorrente na obra da autora e constantemente ressaltada pela crítica nela especializada é a característica
sensorial e imagética de seus poemas. A poeta persegue esses sentidos na busca de uma identidade poética
e um sentido para a existência humana. Com esse intuito, as características sensoriais dizem respeito à
representação dos cinco sentidos humanos e a segunda à construção de imagens através de metáforas e
alegorias. Acompanhando o raciocínio de Leodegário Filho, sua poesia possui um caráter visual, de certa
tonalidade barroca:
Lirismo que revela traços expressionais de natureza barroca, decorrentes do conflito entre o
corpo e a alma, vencendo sempre o espírito, numa poesia visual, com tendência à
representação gráfica e ao desenho, mas essencialmente aérea, fluida intemporal, ao mesmo
tempo que diáfana, de musicalidade fugidia e alheia ao drama da vida cotidiana, em virtude
da introspecção e da permanente atitude de recolhimento, de busca do eu profundo (FILHO,
1970, p. 14).

Os poemas constroem imagens e paisagens ao mesmo tempo em que levantam questionamentos
acerca de atitudes humanas ou os mais íntimos pensamentos. Segundo Alfredo Bosi, a “imagem busca
aprisionar a alteridade estranha das coisas e dos homens. O desenho mental já é um modo incipiente de
apreender o mundo” (BOSI, 1990, p. 13). Os sentimentos de perda e incerteza também são comuns aos
cinco poemas aqui transcritos e comentados. Apresento o primeiro, o único que possui título, “Casulo”.

I
Revista De Letra em Letra—Vol. 5 n. 1, 2018

55

CASULO
A hora do teu destino,
Criaram-se os fios tênues
Que te envolveram,
Dentro dos quais dormirias
O teu sonho preparatório,
A Iniciação das asas
Para a sabedoria dos espaços...
Hoje, romperam-se todos os casulos:
E foi uma festividade, em torno...
Mas tu, guardado no teu,
Não te pudeste mover mais:
Não tinhas mais aquele pequenino sopro,
Invisível
Oculto,
Que anima todas as formas...
Dize-me, inseto obscuro:
Com que asas voaste
De dentro de ti mesmo?
Qual foi a tua Iniciação?
Qual é a tua sabedoria?
1926
Escrito em versos livres, o primeiro poema constrói a clara imagem de um ambiente de preparação
e nascimento: o casulo em um tom existencial. Local necessário para o desenvolvimento do inseto, de
forma que, terminado esse tempo, ele pudesse alçar voo. A primeira estrofe contém a formação da imagem
do interior do casulo, no qual o inseto foi encoberto por “fios tênues”. Esses fios frágeis o envolvem no
universo onírico, pois o inseto tem a sua preparação firmada enquanto dorme. Durante essa atividade, suas
asas ganham força e se desenvolvem para desvendar a “sabedoria dos espaços”.
Na segunda estrofe, a transição de um estado primitivo para outro de esplendor é marcada pela não
realização de um contentamento esperado (o voo para fora do casulo): o inseto permanece no casulo,
quando todos os demais insetos haviam voado, e os casulos à sua volta estavam todos rompidos. O que
faltaria ao inseto sem possibilidade de exercitar suas asas? A reposta está no fim dessa estrofe, ao nos
depararmos com um sopro, capaz de animar “todas as formas”. A construção desse pensamento torna-se
interessante à medida que a fronteira entre o visível e o que não pode ser visto parecem não existir. Dessa
maneira, o “pequenino sopro” é “invisível” e “oculto”. Nas palavras de Antonio Candido, “temos um
processo comum na poesia, que consiste em organizar [...] um pensamento poético que em si é lógico, pois
está baseado na alteração dos significados normais das palavras” (CANDIDO, 2006, p. 120).
O poema encerra-se com a caracterização do personagem retratado e uma intimação à explicação.
Desta forma, temos: “Dize-me, inseto obscuro:” no primeiro verso da última estrofe. A indefinição no
pensamento e entendimento do inseto causa três questões que nos remetem à primeira estrofe. Assim,
“Com que asas voaste/ De dentro de ti mesmo?” pode estar relacionado ao “sonho preparatório” que não
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trouxe desenvolvimento às asas. Sem esse passo, o inseto foi impossibilitado de alçar voo, e de alcançar o
saber que é conquistado através da experiência, tal qual expresso nos versos: “Qual foi a tua Iniciação?/
Qual é a tua sabedoria?”. Na tese de doutorado que defende sobre a revista Festa, Marilda de Souza
Castro, ao referir-se ao poema em questão, escreve:
As imagens trabalhadas, no texto, remetem para uma discussão relacionada ao
ciclo da vida, à materialidade no plano temporal, ao invisível das formas e à sabedoria dos
espaços. [...] Na lírica ceciliana, persistem a ressonância do mistério e a consequente
inquietação ante a impossibilidade de encontrar explicações para o mesmo (CASTRO,
2007, p. 64-5).

Destaco aqui o olhar para a constante “inquietação” presente nos poemas de Cecília Meireles.
Veremos como a subjetividade humana está presente em outra composição, repleta de referências aos
nossos sentidos:
II
Eu te daria consolos tão grandes,
Se houvesse voz para os dizer!
Se houvesse gestos para os criar,
Eu te daria tantas certezas de amor!
Dentro do meu coração,
Dançou-se a dança silenciosa da renúncia:
Eu te ensinaria tantas coisas felizes,
Ó bem amado,
Mas em todas as portas dos meus sentidos
Há feras de olhos acesos
Vigiando as revelações...
A inquietação com os sentimentos está expressa nesse segundo poema. Nele encontramos
repetições e inversões nas duas primeiras estrofes. O lamento pela impossibilidade de entregar “consolos
tão grandes” e “certezas de amor” está expresso na falta de características sensoriais do homem: a fala e o
tato. No primeiro caso, o “bem amado” não recebe “consolos” por faltar a “voz para os dizer!”; no
segundo, não tem as “certezas” do sentimento por não haver “gestos para os criar”. Esses traços da
personalidade humana, ainda que palpáveis, trazem para o eu lírico a “renúncia”. Isso se dá quando ocorre
a transposição de uma realidade concreta para a subjetiva.
No interior do poeta amoroso, ocorreu uma dança: a “dança silenciosa da renúncia”. O emprego
dessa expressão pode remeter ao sentimento de perda que acompanha a ação de abrir mão de algo muito
precioso. Uma hipótese a ser levantada é a de que seria essa uma estrofe de transição, reforçada pelo uso
da antítese. A dança exige música, mas no interior do coração, e acontece no silêncio. A partir dessa

decisão, o eu lírico descobre que as “revelações” ditas até o momento são acompanhadas pela visão de
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“feras” “em todas as portas dos meus sentidos.” Dessa forma, entendemos essa expressão artística como
questionadora dos sentimentos humanos e os seus sentidos. Essa aparente contradição foi apontada por A.
Candido (Op. Cit, p. 35) ao analisar um soneto de Camões. Ao discorrer sobre o amor, tema predominante
na lírica camoniana, afirma que esse sentimento pode representar “o encerramento de uma profunda
experiência humana, baseada na perplexidade ante o caráter contraditório [...] da vida humana.” As
capacidades do homem, tais como a visão, a fala e o tato, não conseguem prevalecer diante do interior do
coração, que percebe a necessidade de abrir mão de um sentimento por causa da impotência diante das
“feras de olhos acesos”. Sobre o sentimentalismo presente na lírica de Cecília Meireles, Leodegário Filho
afirma:
[...] o sonho e a renúncia, envoltos na solidão e na consciência de que tudo é
efêmero, aliando-se ainda a passagem do sensível ao espiritual, fizeram dela a voz
feminina mais alta de nossa poesia moderna, renovada na riqueza e originalidade das
imagens, mas sem romper com os elos da tradição (Op. Cit, p. 41).

A referida “originalidade das imagens” e a transposição imediata “do sensível ao espiritual” podem
ser conferidos na leitura do terceiro poema, assim transcrito:
III
Terra de cactos duros,
Terra de fogos bárbaros,
Tu sim, que és minha, grande terra fatal...
Tu, sim, que és minha,
Para que eu te dê forma nova,
Para que transfigure o teu sofrimento,
Para que te faça como um céu grandioso,
Convertendo em silêncio e louvor
Tudo o que em ti era chorar!
Levanto a hipótese de que esse poema seja uma fala expressa de Deus para com o homem, aqui
expresso como “terra”. O editorial do primeiro número da revista Festa ressalta a “realidade total” a ser

cantada pelo poeta: “a do homem e a de Deus”. Nesse sentido, vemos que o homem é inicialmente descrito
como uma terra contendo uma planta rude, repleta de espinhos, características salientadas pelo uso do
adjetivo “duros” no primeiro verso. Desta forma, a paisagem humana construída é reforçada pelos
adjetivos “bárbaros” e “fatal”. Consideremos “fogos bárbaros” como uma metáfora para classificar o
homem como rude, violento, e “terra fatal” como um ser que fere mortalmente.
Esses argumentos adquirem consistência, se analisarmos a segunda estrofe atentamente, pois a terra
pertence a alguém e essa força possuidora pode dar a ela um formato novo: “Para que eu te dê uma forma
nova”. Esse poder criador também pode interferir no sofrimento: “Para que transfigure o teu sofrimento”.
Nesse ponto, ocorre uma aproximação entre dois elementos aparentemente díspares: o céu e a terra, já que
o criador fará dessa terra problemática “um céu grandioso”. A antítese é reforçada por outros dois pares de
palavras, a saber, “silêncio e louvor” e fogo e choro. No segundo verso, temos a representação de um fogo,
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o qual, no último verso, é confrontado com o estado constante dessa terra: “Tudo o que em ti era chorar!”.
No verso anterior, o sofrimento será convertido em “silêncio e louvor”. Leodegário Filho, ao fazer
referência às características espirituais na escrita da autora do Romanceiro..., afirma: “[...] o seu
orientalismo transparece na constante preocupação de exprimir esteticamente o conteúdo sagrado contido
nos seres e nas coisas” (Op. Cit, p. 37). Ao fazer uso de comparações e metáforas, Cecília reafirma, nesse
poema, sua orientação espiritualista ao aproximar elementos terrenos a elementos divinos. A longevidade
da alma e a rejeição dos prazeres terrenos atingem o seu grau máximo no quarto poema, apresentado a
seguir:
IV
Longe de todas as conquistas e de todas as ambições,
De olhos fechados para todas as esperanças,
De mãos abertas para todas as renúncias,
Cresce dentro de ti:
Sê cada vez maior!
Excede-te dia a dia!
Quando o teu sol projetar tão longe a tua sombra
Que nem alcances mais,
Quando a tua sombra se perder para lá da vida e da morte,
Saberás que é hora de terminar.
Cresce. Avulta. Dispersa-te.
Farta-te de ser grande,
Para te saciares de grandeza,
Para te desencantares dessa última volúpia...
O mais enigmático dos Cinco Poemas de Cecília Meireles tem seu início sugerindo um afastamento
de sentimentos próprios de qualquer ser humano: “Longe de todas as conquistas e ambições”. A visão
escurecida para “todas as esperanças” e as mãos dadas “para todas as renúncias” sugerem uma expressão
de desapego ao que é terreno para a elevação do que é espiritual. O que parece crescer e exceder ao próprio
eu lírico é alma, juntamente com o desenvolvimento de um relacionamento com o sobrenatural. Dessa
forma, a segunda estrofe sugere uma relação pura e íntima com a natureza interior, até o momento em que
essa aproximação tenha atingido o seu ápice. Quando isso acontece, a alma se farta de “ser grande”;
rapidamente cresce, vira vulto e se dispersa. Esse olhar para o homem interior faz-se necessário no
processo de desenvolvimento espiritual e consequente renúncia aos prazeres que provocam encanto. Sendo
assim, o homem com uma espiritualidade aguçada, se afasta da grandeza e das alegrias relacionadas ao
sexo: “Para te saciares de grandeza/ Para te desencantares dessa última volúpia...”. Mais uma vez
recorremos às palavras de um dos primeiros intelectuais a se debruçar em estudos sobre a revista Festa e a
sua relação com o modernismo, a saber, Leodegário Filho. No texto que escreve sobre Viagem, diz: “Com
efeito, o substrato imaginístico dos poemas, quase sempre de conteúdo sensorial, revela sentidos
transcendentes. Assim, [...] busca a espiritualidade, o eterno” (Op. Cit, p. 45). Essa revelação de “sentidos
transcendentes” está presente no quinto e último poema publicado na primeira edição do periódico carioca:
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V
Volvi os olhos para dentro,
Estendi os braços sobre o mundo,
__ E o meu coração fluía sobre as criaturas
Como um rio perene...
E eu era um fonte serena, a perder-se...
Em todas as coisas que havia,
Não havia mais nada de mim:
Nem lembrança da minha figura!
Nem notícia da minha passagem!
E eu me sentia tão longe...
Mas tu ainda eras muito mais para lá,
Ó terra das vitórias perfeitas!
E o esforço de te alcançar me levantava
Tão firme, tão alto, tão em dor
Como uma grande montanha bárbara,
De pedras ásperas,
Muda,
Amarga,
Sem ninguém...

Agosto, 1927
O último poema de Cecília Meireles no interior da edição inaugural de Festa nos remete ao interior
do eu lírico, onde, após tantas renúncias e buscas por uma elevação transcendente, se viu ainda longe da
“terra das vitórias perfeitas!”. Na primeira estrofe, a visão se volta para o interior ao mesmo tempo em que
as mãos são estendidas para o exterior. Numa belíssima construção poética, o coração flui como um rio
eterno, que se perde. Onde quer que esse rio passe, não encontrará vestígio humano, “Nem lembrança da
minha figura!/ Nem notícia da minha passagem!”.
O desejo de alcançar o ápice, ainda distante, faz com que o eu lírico se esforce para mudar de
situação, mesmo que isso custe mais dor: “E o esforço de te alcançar me levantava/ Tão firme, tão alto, tão

em dor”. O caminhar em direção ao objetivo mostra a verdadeira realidade, elencada através de uma série
de comparações: “Como uma grande montanha bárbara,/ De pedras ásperas,/ Muda,/ Amarga, / Sem
ninguém...”. Queremos terminar esse pequeno comentário com mais uma fala de Filho, reveladora de um
profundo contato com a poesia ceciliana: “[...] de um lado, [está] o contentamento que se exprime em
contato com a natureza [...] e, de outro, o sentimento aflitivo e desesperado da fugacidade do tempo e
brevidade da vida” (Op. Cit, p. 34). Nesse sentido, o poema representa uma busca por um local que se
mostre espiritualmente superior às fragilidades e deficiências humanas.
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3. COSIDERAÇÕES FINAIS
A participação multifacetada de Cecília Meireles publicada nas páginas de Festa evidencia, de um
lado, traços de sua personalidade artística já presentes nos anos iniciais de sua carreira e, de outro, sua
orientação espiritualista e transcendental através da filiação ao grupo formado por Tasso da Silveira e
Andrade Murici. Dessa forma, o estudo de um periódico literário torna-se um fator fundamental para a
compreensão da formação dos grupos intelectuais e das diversas vertentes pelas quais o movimento
modernista se orientou nas décadas de 1920 e 1930. No que diz respeito à poesia de Cecília, é possível
afirmar que a sensibilidade com as palavras, a intrínseca relação com a natureza na busca pela identidade
humana e a recorrente formação de imagens – presentes em sua obra de maturidade – teve o seu
crescimento e desenvolvimento vistos através da revista Festa.

AGRADECIMENTOS: Registro o meu agradecimento à Profa. Dra. Mirhiane Mendes de Abreu
por me ajudar a trilhar os caminhos da leitura e pesquisa. Também agradeço ao CNPq pelo apoio
financeiro.

REFERÊNCIAS
BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Cultrix, 1990.
CACCESE, Neusa Pinsard. Festa: contribuição para o estudo do modernismo. São Paulo: IEB/USP, 1971.
CANDIDO, Antonio. O estudo analítico do poema. São Paulo: Humanitas/USP, 2006.

CASTRO, Marilda de Souza. Festa e la cruz del sur: memórias críticas e literárias em diálogo. Belo
Horizonte: UFMG, 2007. Tese de doutorado disponível em: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/
bitstream/1843/ECAP-78QET6/1/tese_marilda_de_souza_castro.pdf.
FILHO, Leodegário Amarante de Azevedo. Poesia e estilo de Cecília Meireles (a pastora de nuvens).
Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1970.
______. Três poetas de Festa: Tasso, Murilo e Cecília. Rio de Janeiro: Padrão, 1980.
GOMES, Ângela de Castro. “Os intelectuais cariocas, o modernismo e o nacionalismo: O caso de Festa”.
In: Luso Brazilian Review, volume 41, número 1, 2004. pp.80-106. Disponível em: http://muse.jhu.edu/
journals/luso-brazilian_review/v041/41.1gomes.html.
Revista De Letra em Letra—Vol. 5 n. 1, 2018

61

GOUVÊA, Leila. Cecília em Portugal – ensaio biográfico sobre a presença de Cecília Meireles na
terra de Camões, Antero e Pessoa. São Paulo: Iluminuras, 2001.
HELENA, Lúcia. “Ler e Reler Cecília Meireles: a escuridão e as águas de cristal”. Légua & meia:
Revista de literatura e diversidade cultural. Feira de Santana: UEFS, v. 3, n. 2, 2004, p. 209-219.
Disponível em: http://leguaemeia.uefs.br/2/2_209-219Ler.pdf.
MEIRELES, Cecília. Viagem e vaga música. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.
______. Cinco poemas de Cecília Meireles. In: Festa: mensário de pensamento e de arte. Ano 1, num. 1.
Rio de Janeiro: Oficinas Alba, 1927.
SILVEIRA, Tasso da. Poema Manifesto. Festa: mensário de pensamento e de arte, n. 1, ago, 1927.
______. Definição do modernismo brasileiro. Rio de Janeiro: Edições Forja, 1931.
VELLOSO, Mônica Pimenta. “Cafés, revistas e salões: microcosmo intelectual e sociabilidade”. In:
Modernismo no Rio de Janeiro: turunas e quixotes. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1996. pp. 35-85

Revista De Letra em Letra—Vol. 5 n. 1, 2018

62

“PALAVRAS, PALAVRAS, PALAVRAS” TEMA DE HOFMANNSTHAL
“WORDS, WORDS, WORDS” THEME OF HOFMANNSTHAL
João Guilherme Siqueira Paiva
Universidade Federal do Rio de Janeiro
paiva.guilherme@gmail.com
RESUMO
Enquanto arte, moral e verdade eram reconhecidas como equivalentes, havia uma tranquila ordenação
das formas literárias. A partir do Renascimento, desenvolve-se a sacralização e investigação do
mundo terreno e, consequentemente, tem início o processo de separação das três categorias, abrindo
um problema perturbador. Francesco Petrarca apaixona-se e, ao mesmo tempo, renega o estilo
retórico, deixando clara a ruptura entre o belo e o verdadeiro. Posteriormente, Charles Baudelaire
elevará a arte acima das demais categorias, com uma atitude de esteta diante da verdade. Finalmente, a
aparição de Hugo von Hofmannsthal, na virada do século XIX para o XX, significaria o ápice dessa
crise, tão dramática, que o obriga escrever uma carta fictícia justificando seu abandono da literatura,
das palavras, por não conseguir encontrar, em nada disso, qualquer conteúdo verdadeiro.
Palavras-chave: retórica, renascimento, Hofmannsthal
ABSTRACT
While art, morality and truth were regarded as equivalent, there was a smooth arrangement of the
literary forms. The Renaissance brought the development of the enquiry and sacralization of the
sensible world, and consequently the beginning of the separation of those three categories and of a
disturbing issue. Francesco Petrarca fell in love at the same time he rejected the rhetorical style,
making clear the separation of truth and beauty. Later, Charles Baudelaire put art above the other
categories, acting as an aesthetician before the truth. Finally, the appearance of Hugo von
Hofmannsthal at the turn of the 20th century meant the apex of this crisis, which was so dramatic that
forced him to write a fictional letter explaining why he had abandoned literature and words, for he
couldn't find in any of these things any true content. The purpose of this article is to analyse the main
themes on that letter.
Keywords: rhetoric, renaissance, Hofmannsthal
“A luta espiritual é tão brutal quanto a batalha entre homens”
Arthur Rimbaud

I
Ainda no Renascimento, Nicolau de Cusa tenta solucionar o problema do saber empírico através
de sua Douta Ignorância, onde a teologia se configura como um não- saber que sabe, ao mesmo tempo
que o conhecimento do mundo é designado como um saber que não sabe.
Os filósofos do período se ocuparam profundamente da tarefa de justificar e compreender as
razões que levavam a experiência, a realidade empírica à dignidade do ideal e do mítico. O esforço em
tornar o mundo uma fonte de saber e beleza permitiu que a imaginação navegasse tão longe quanto
fariam as caravelas. Apesar de todo tributo que se devia dar aos gregos, de repente, o mundo ainda
estava por fazer.
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Picco della Mirandolla, no século XV, procura dar forma a essas aspirações ao se perguntar por
que o homem é um ser digno. O filósofo reflete profundamente, escreve que Deus, ao criar todas as
belezas, percebeu que não havia um ser na cadeia da criação que fosse capaz de admirar a totalidade.
Assim surgiu o homem, destinado à contemplação da natureza, no centro gravitacional da existência.
Marsílio Ficino, em De christiana religione, redime o universo e o mundo dos sentidos, com uma
acepção mesmo teológica. A partir do momento em que o homem se conscientiza de sua própria
divindade e cessa a desconfiança de sua própria natureza, também cessa sua desconfiança do mundo.
Uma tal virada na tradição filosófica transforma bruscamente o interesse na realidade, pois explorá-la,

agora, significa andar em direção ao sagrado. Ernst Cassirer defenderia que somente a partir desse ponto
de vista é possível compreender a profunda influência que a Academia platônica exerceu sobre os
artistas do Renascimento.
Enquanto os filósofos decifravam as formas ordenadas da natureza, através da especulação, os
artistas demonstravam a existência dessas formas, através de seu ofício. O conceito de reformatio, que
entra em voga, exigia a constante renovação, pois que a ideia do não-sensível só se realizaria plenamente
quando exposta ao mundo, quando ganhasse contornos empíricos. O movimento da inventividade
humana seria posto à frente da estática contemplatividade. A nova tradição surgida no Renascimento
põe, dessa vez, os filósofos ao lado dos artistas e no centro dos problemas ontológicos. Leonardo da

Vinci defenderá com clareza a importância de conferir um destino ao conhecimento adquirido, seja ele
artístico ou científico. Com isso, razão e imaginação perdem a qualidade de contrários, para tornarem-se
manifestações distintas do mesmo impulso humano fundamental de dar forma às coisas.
Toda essa passagem de uma cosmovisão puramente teológica encontra seus primeiros marcos no
século XIV, com aquele conjunto de escritores que os italianos denominam de “o primeiro humanismo”,
e dentre os quais se localiza o poeta Francesco Petrarca. Do ponto de vista filosófico, pode-se dizer talvez
que é na carta do Monte Ventoux onde o poeta melhor reúne os fundamentos de sua nova atitude diante
da existência. O famoso texto descreve a escalada que teria feito ao lado do seu irmão, os esforços, as
penalidades e a ventura de contemplar os vales abaixo, consciente da superação do espírito.
Desde o século XX que a veracidade da data e do conteúdo biográfico desse texto é questionada
por estudiosos, indicando que possivelmente a carta teria sido escrita muitos anos depois, assim como
existe a possibilidade de Petrarca jamais ter realizado qualquer empreitada. Independente destas
colocações, o questionamento que o poeta conduz aos estudos universitários de seu tempo, que se
fundamentavam num restrito aristotelismo, devolve aos seres uma profunda autonomia espiritual. A
indagação de Petrarca parte de uma crítica ao racionalismo abstrato, no que tenta devolver os sentidos de
revelação e ética ao centro das questões.
A forma da escolástica compreender o divino se limitava à tranquilidade da observação, e o
pensamento de Petrarca propõe a tormenta de uma abertura onde as atitudes humanas passam a ser
relevantes diante do destino; em outras palavras, ele reorienta o livre arbítrio para o centro da existência,
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inspirado mais pelas ideias antigas de aperfeiçoamento do espírito que pelo preceito religioso,
agostiniano, de que o homem é por natureza um ser decaído.
Apesar disso, o poeta não deixa de ser um restaurador de Agostinho nos meios católicos. É
significativo que no auge da descrição da subida ao Monte Ventoux, após admirar sua chegada, o
narrador silencia-se, senta-se e abre aleatoriamente uma página do bispo de Hipona. A importância da
revelação seguramente deve-se a Agostinho e depõe contra São Tomás. Compreender os mecanismos da
virtude torna-se infinitamente menos importante que praticá-la. Todo empenho de Petrarca é o de
realocar a experiência humana para o centro das indagações.
Mas, ao fazê-lo, esse embate entre negar e afirmar o pensamento de Agostinho se repetirá
continuamente. Nas Confissões, o bispo teria demonstrado caminhos para uma vida sincera de beatitude,
os conselhos, as respostas e as buscas; precisamente o que Petrarca aspirava quando levava consigo o
livro de Agostinho por toda parte. Mas neste não surgia a ardente adoração pela vida que o poeta
encontrava nos antigos romanos, os segredos do amor, a vontade de glória, a necessidade da beleza. Não
à toa, muitos autores definiram o conflito de Petrarca como uma luta sem repouso entre Cícero e
Agostinho. As contradições, que mais tarde o auge do Renascimento tentará resolver, aqui ainda
procuram suas primeiras formas.
Francesco Petrarca foi um importante descobridor de textos antigos do latim e um apaixonado

estudioso de Cícero. No seu tempo, por acaso, a correspondência completa do orador romano foi
encontrada, no que inspirou o poeta a organizar a sua própria. Petrarca se utilizava do latim sofisticado
de Cícero para acusar a fragilidade estilística dos universitários tomistas, tentava imitá-lo, dedicava-se
também à retórica. Mas a força platônica que lhe chegava, vinda através de Agostinho, tornou
particularmente problemático seu gosto por isso que costumava chamar de “eloquência”.
Mesmo amando a retórica por sua beleza, Petrarca não poderia aceitar uma forma vazia de
conteúdos cristãos. Aliás, as lições agostinianas indicavam que a erudição e a aparência eram qualidades
ínfimas perto de uma força espiritual verdadeira. Toda correspondência de Petrarca hesita, por um lado,
entre o elogio e o incentivo da retórica e, por outro, à condenação de sua apreciação esvaziada. Em geral

o poeta costuma concluir, quase que forçadamente, concordando com Agostinho. Mas é uma conclusão
embaraçosa, pois, apesar dela, sempre deixa transparecer seu gosto pelo belo estilo.
O que Petrarca ainda não poderia desconfiar é que estava se deparando com o problema, séculos
depois, denominado autonomia da estética. Enquanto a literatura precisava representar a verdade
religiosa, o trabalho da escrita poderia significar um falseamento ou atitude esvaziadora, pois as
exigências da forma artística nem sempre se harmonizavam com o conteúdo que se desejava firmar.
Entretanto, a novidade das inquietações de Petrarca é justamente a de realizarem uma defesa, ainda que
incompleta, da eloquência. Esse apego à escrita é um sintoma daquilo que se afastará aos poucos do
compromisso absoluto com o religioso, é o desenho de uma autonomia futura.
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Na carta de subida ao Monte Ventoux, todas essas ideias convivem angustiadamente, mas
acalmadas pelo sentido de revelação que o alto do monte oferece. Petrarca reflete que tem se entregado
muito aos escritores latinos, a Sêneca, a Cícero, e volta a concluir que deve retornar às escrituras, a
Agostinho, aos salmos de Davi. Mas o contrapeso desses escritores é tão forte em sua busca espiritual
que o desfecho de suas reflexões cairá num pessimismo aflorado. Petrarca, como parte do primeiro
humanismo, foi fundamental para o que viria a se tornar o Renascimento. E muitas de suas dificuldades
se desenvolverão em profundas aporias, já às portas do mundo moderno.
No entanto, esse reconhecimento das primeiras distinções entre a estética e a moral, por

exemplo, no contexto filosoficamente ainda fechado de seu tempo, significou uma crise como resposta.
Petrarca se dedicou, então, a escrever um livro secreto, para ser publicado após sua morte, onde vai ao
fundo dessas interrogações. O resultado é um pensamento de renúncia ao empírico, de entrega à acedia,
e uma consciência da própria nulidade, que transformaria a vida e o mundo em sonho e fantasma.
Por sua vez, as gerações posteriores do humanismo se esforçaram em abrir as pesadas portas da
teologia, e foram bem sucedidas em restaurar aquelas ideias da antiguidade que o poeta de Arezzo tanto
se debateu sem conseguir de maneira plena. A sacralidade que o mundo viria a ter permitiu ao homem
que dele se tornasse parte e, posteriormente, senhor. Esse problema que na história também se desdobrou
como a questão da técnica, demonstra como o percurso foi capital para o ocidente.

II
Já em Novalis se podia ler: “As pedras e as matérias são sublimes: o homem é o verdadeiro
caos” (NOVALIS apud FRIEDRICH, 1978, p.54). E o autor apontava para a necessidade urgente de
quebra do tempo interior da lírica. Novalis, que acreditou nas interseções mágicas da palavra, disse que
o poeta deveria se livrar de qualquer compromisso de diálogo com os leitores comuns, deveria submeter
a poesia à ordem do caos e da irrealidade. O que se ajusta perfeitamente ao imperativo de Friederich

Schlegel, de que o belo necessitava se separar do moral e do verdadeiro.
A realidade histórica do século XIX transformou o poeta num contraponto à aspereza de sua
mecânica. Se o romantismo, também na França, foi uma tentativa desesperada de refugiar-se dos rumos
da modernidade, por outro lado, ele a ampliou, cumprindo um papel fundamental no ciclo de reações que
simbolizam os movimentos artísticos daquele século. No centro de toda essa problemática, consciente
dos perigos sobre os quais a lírica estava cercada, Baudelaire dedicou-se a procurar saídas. Entrou nessa
busca com tanta ousadia que chegou a, ele mesmo, ser um dos primeiros a utilizar o termo
“modernidade”. Walter Benjamin falaria da seguinte forma sobre o poeta:
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Ao contrário de Gautier, Baudelaire não gostou do seu tempo, mas também não pôde
isolar-se dele, como Leconte de Lisle. Não dispunha do idealismo humanitário de um
Lamartine ou Hugo, e não lhe era dado, como a Verlaine, refugiar-se na devoção.
Assumia sempre novas personagens porque não tinha uma convicção própria. Flaneur,
apache, dandy, tapeiro, eram para ele apenas diferentes papéis (BENJAMIN, 1989).
A falta de uma crença em que pudesse se amparar, somada a uma agressiva força espiritual, fez com que
Baudelaire buscasse, nas palavras de Hugo Friedrich, uma transcendência vazia. O quadro de um cristianismo em
margem de se desfazer colocou-o numa sôfrega altitude. A sede de infinidade traduz-se, portanto, naquela busca
pelo novo, própria do artista moderno; mas perigosamente fracassada quando falamos de qualquer aspiração
transcendente.
Charles Baudelaire busca, então, o ideal como única porta de saída entre os extremos de uma
materialidade árida e de uma crença religiosa. Nesse sentido a poesia teria muito a oferecer, dada sua longa
tradição repleta de significações simbólicas. O poeta pareceu buscar o mesmo inapreensível que acalentou por
séculos o coração dos místicos, mas só obteve de encontro o “deserto de homens” nas ruas da metrópole – e a
fragilidade de um momento único ao transitar por ela, um tanto evadido de si. Nos termos de Hugo Friederich, Les
fleurs du mal seria inauguradora de uma angústia responsável pelo nada de Mallarmé.

O desconcertante de tal modernidade é que está atormentada até à neurose pelo impulso
de fugir do real, mas se sente impotente para crer ou criar uma transcendência de
conteúdo definido, dotado de sentido. Isto conduz os poetas da modernidade a uma
dinâmica de tensão sem solução e a um mistério para si mesmos. Baudelaire fala muitas
vezes do sobrenatural e do mistério. Só se compreende o que ele quer dizer com isto
quando - como ele próprio fez - se renuncia a dar a estas palavras outro conteúdo que não
seja o próprio mistério absoluto. A idealidade vazia, o "outro" indefinido que, no caso de
Rimbaud é mais indefinido ainda e no de Mallarmé se converterá no Nada, e o mistério
que gira em torno de si mesmo, próprio da lírica moderna, são correspondentes
(FRIEDERICH, 1978, p. 49).

Então, como se manifesta essa atitude em Baudelaire? Dentro da arte e através de um sistema de
decomposição da realidade, pois quando esta é simplesmente reproduzida se torna inócua e insuficiente.
Isso ocorre porque o primado da rejeição à técnica, ao utilitarismo e ao cientificismo, de raízes
naturalmente românticas, faz com que a decifração racional da natureza torne-a profundamente

desumanizada e desencantada. Não à toa, Baudelaire critica a fotografia e sua pretensa capacidade
representativa.
No Renascimento, sob esse aspecto, o conflito se centrava entre o homem aventurar-se ou não na
descoberta científica do mundo. Aqui o conflito está entre o homem aceitar ou não a desventura do já
descoberto. Todo esse trajeto serviu apenas para desfazer os mistérios ancestrais, pois anteriormente tudo
era possuído de uma enorme carga de idealidade. Mas, em todo caso, Baudelaire não é simplesmente um
nostálgico, ele quer encontrar saídas para esses problemas, ao mesmo tempo que realiza com frequência
um elogio à sua própria época.
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Em todo caso, como a natureza não se sustenta por si só, sem a imaginação e a fantasia, o poeta
faz de tudo para rearranjá-la sob as novas arestas do ideal. Com o ideal é possível dotar novamente a
realidade de um mistério perdido. No entanto, não é mais aquele do Renascimento que cuidaria disso,
mas sim este responsável por distorcer as coisas até o limite do artístico. O ideal do singularmente
estranho, que já foi amplamente debatido na bibliografia crítica do autor.
Uma outra preposição concatena fantasia e inteligência. Em 1856, Baudelaire escreve em
uma carta: "O poeta é a inteligência mais elevada, e a fantasia é a mais científica de todas
as faculdades". O paradoxo contido nesta frase mal parecerá hoje menos paradoxal do
que então. Consiste no fato de que justamente aquela poesia, que se evade na irrealidade
diante de um mundo cientificamente decifrado e tecnicizado, exige para criar o irreal a
mesma exatidão e inteligência pela qual a realidade tornou-se estreita e banal
(FRIEDRICH, 1978, p. 57).

Do ponto de vista do conhecimento do mundo, recordando a acepção formulada por Nicolau de
Cusa, é como se o poeta tivesse abandonado as verdades teológicas – estas não seriam mais um nãosaber que sabe – sem abrir mão da outra face da fórmula, pois o saber empírico seguiria como um saber
que não sabe.
O que as entrelinhas do pensamento baudelairiano sugere é que parte do mistério precisa ser

preservado e a outra parte deve ser matéria dos artistas, pintores, poetas etc. De certa forma, a verdade
seria, parcialmente, uma invenção artística. Da antiga ideia a partir da qual o belo, o moral e o verdadeiro
constituiriam divisões de um mesmo uno, restou apenas o frágil elo entre a beleza e a verdade. Um elo
desigual.

III
Em 1902, Hugo von Hofmannsthal escreve a fictícia carta de Philip, Lorde Chandos, destinada a
Francis Bacon, desculpando-se por abandonar a literatura. Em 1891 havia escrito Gestern (Ontem), peça

que explicitava um sofrimento ao concluir que uma longa época chegava ao fim na história da Europa.
Esta peça não seria encenada ao longo de sua vida.
Nascido em Viena, o poeta reunía um conglomerado de culturas e nacionalidades abaixo do
tapete sóbrio de seu universo aristocrático. Apegado às velhas tradições do mundo europeu, ligou-se ao
passado com uma força capaz de trazer de volta, e fazer perdurar, uma infinidade de temas de épocas
anteriores, sobretudo a barroca. Ainda com dezessete anos é reconhecido pelo brilhantismo de seus
poemas líricos, e a publicação de suas primeiras peças consumariam a grande promessa. Mas
estranhamente, depois disso, o poeta se cala, permanece anos sem nada escrever. Em seguida surgem
alguns fragmentos, peças inacabadas e algumas obras falidas. No auge do desespero ele escreve a fictícia

carta de Lorde Chandos.
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Foi gentil de sua parte, meu estimado amigo, ter-me escrito apesar desse meu
longo silêncio de dois anos. Foi mais do que gentil ter expresso a sua preocupação
com o meu estado, que lhe parece um estado de estagnação espiritual, valendo-se
de um tom leve e jocoso. Só grandes homens, esses que se deixam atravessar pelo
perigo da vida sem se desencorajar, possuem em seu poder essa capacidade. A
sua carta termina com o aforismo de Hipócrates: “Qui gravi morbo correpti
dolores non sentiunt, iis mens aegrotat”, querendo dizer que necessito de um
remédio não somente para lindar o meu mal, mas sobretudo para aguçar os
sentidos para o meu estado interior. Gostaria de responder-lhe como você merece,
mostrando-me inteiramente, mas não sei bem como fazê-lo (HOFMANNSTHAL,
2010, p. 26).

Assim inicia-se a carta, que, apesar de não muito longa, funciona como um documento filosófico
sobre as questões-limite que o século XIX desdobrou sobre a linguagem poética. Tendo como tema a
relação entre poesia e verdade, o autor diz-se profundamente desiludido com as palavras. Após uma
etapa de juventude onde ambas pareciam enlaçar-se plenamente no furor da inspiração poética,
Hofmannsthal assegura seu estranhamento quanto a tudo aquilo que um dia escreveu.
Não mais concebia manejar conceitos ou simplesmente balbuciar algum tipo de real expressão.
Todas as palavras soavam como artifícios, sem qualquer relação com seu mundo interior ou com a
maneira desse mundo receber a objetividade. Tais palavras, diz-nos, desfaziam-se em sua boca “como

cogumelos podres”.
A partir do momento que todo conceito de realidade empírica, outrora idealizado pelo
Renascimento, sucumbe principalmente a um positivismo cheio de aridez, o precioso desvelamento do
mundo é posto em cheque. Charles Baudelaire, no século XIX, escreveu que “a fantasia é a mais
científica de todas as faculdades”. Para o francês, havia uma enorme variedade de realidades a se
apreender, e sua máxima sensibilidade foi ressaltar que os métodos e as vias poderiam se distanciar
francamente daqueles aplicados pela ciência.
Com Baudelaire, se a transcendência possível era vazia, as palavras possuíam, por sua vez, uma
força criadora capaz de alterar os sentidos e interferir de maneira elevada em questões do sensível.

Descrente de uma verdade a iluminar, ele buscava pela arte ser cúmplice de sua invenção. O teor de
verdade das coisas seria parcialmente incognoscível e parcialmente criado. Tudo isso, naturalmente,
fruto de um cinismo sincero frente à desilusão religiosa.
As portas abertas por essa concepção, já anunciadas pelos românticos, resultariam no esteticismo
avançado de Stéphane Mallarmé, onde os livros importam mais que a realidade, mas também se
desdobrariam no problema posto na carta de Lorde Chandos. Para Mallarmé o mundo seria uma
“miragem brutal” e seria necessário fundar uma realidade “mais verdadeira” através das palavras. Para
Lorde Chandos, há uma verdade, ainda que inalcançável, e qualquer palavra que pretenda representá-la
estará, forçosamente, falsificando algo.
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Essa diferença recorda a fala de Hamlet a Polônio na II Cena do II Ato da peça de William
Shakespeare. Ao ser interpelado sobre qual obra estava lendo, o jovem príncipe responde com a célebre
frase “palavras, palavras, palavras”. A ideia barroca da vida como sonho sempre esteve presente em
Shakespeare, mas, neste momento, o protagonista nega a atitude que, noutro tempo, será adotada por
Mallarmé. Ele está convencido de que há uma realidade – por mais trágica que seja – de que as palavras
podem não dar conta diante de sua verdade, muito menos as palavras fechadas sobre um livro.
A angústia de Hamlet é estar diante de um destino que o impele a agir, no coração de uma trama
sombria, onde as palavras adormecidas tornam-se irrelevantes. O contexto de Hofmannsthal é distinto, o

poeta encontra-se como observador solitário de um mundo arruinado pela modernidade. Mas a inquietação
profunda de ambos, seja no enredo da tragédia shakespeariana, seja no cenário pacato, sem grandes
acontecimentos, da vida rural de Lorde Chandos, é similar. É a percepção de que (“To Be or Not to Be?”),
para ser, as palavras talvez pendam inutilmente.
Após uma formação baseada em conceitos "elevados", de elogio ao altissonante, constituído pela
forma aristocrática de separar o inferior e o superior, o desiludido Lorde Chandos apresenta que suas
inexprimíveis realidades poderiam vir tanto de uma visão de:

[...] um regador, um ancinho abandonado no campo, um cachorro ao sol, um
cemitério de igreja, um aleijado, uma pequenina casa de camponês, tudo isso
pode se tornar a jarra de minha revelação [...] que o meu olhar detém-se
longamente num cachorrinho feio ou no gato que passa cheio de destreza entre
vasos de flores e que, dentre todos os objetos pobres e desajeitados de uma vida
camponesa, ele busca aquele de forma invisível, aquele para que ninguém atenta,
mas cuja existência calada e inobservada pode se tornar a fonte de um entusiasmo
enigmático, inexprimível e sem limites (HOFMANNSTHAL, 2010, p 32).

Hofmannsthal é um descrente da retórica, nela percebia o mesmo dissabor de Petrarca nos
momentos mais agostinianos. Para este, a eloquência falsearia o real por não atender às verdades
religiosas, para aquele o problema, de expressão moderna, era a impossibilidade das palavras alcançarem
qualquer verdade. Charles Baudelaire escapou desse conflito criando uma relação desigual entre verdade
e estética.
No entanto, as ressonâncias dos textos de Petrarca nos de Lorde Chandos são perceptíveis;
ambos mencionam Cícero e Sêneca – no caso do poeta italiano, estes seriam exemplos de cultores do
belo estilo, por ele muito amados, mas que deveriam ser afastados para uma relação mais íntima com a
Escritura – no caso do poeta austríaco, esses escritores latinos teriam formulado conceitos muito
harmoniosos, plenamente realizados em suas pretensões, mas inócuos ao enfrentarem a verdade
espiritual de seu íntimo.
Petrarca apela para um profundo silêncio, enquanto admira a subida do Monte Ventoux e do

silêncio que o faz meditar sobre suas aspirações metafísicas e que simbolizam uma supremacia do calarRevista De Letra em Letra—Vol. 5 n. 1, 2018
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se, em detrimento das palavras, ao se tratar das coisas divinas. O silêncio de Hofmannsthal é fruto não
de uma dúvida, mas de uma impossibilidade.
Essas aproximações demonstram que tais pontos se encontram numa mesma linha, apesar das
diferenças fundamentais de ambos, trata-se de dois extremos: o desenvolvimento das relações entre
poesia e verdade através dos tempos, seus momentos iniciais e seu choque no século XX.
George Steiner trata o problema do silêncio como três possibilidades. Uma como o silêncio
metafísico, abertura para a grande luz, cujo exemplo máximo é o Paraíso de Dante; depois, como
silêncio transformado em música, na transfiguração utópica das palavras em melodia pura e ritmo; e, no
terceiro caso, o silêncio da impossibilidade, um silêncio estritamente moderno. Hölderlin e Rimbaud
teriam inaugurado este último.
À medida que o conceito de verdade entra em crise, o mesmo ocorre com a linguagem, que passa
a configurar sua própria autonomia estética. Ao mesmo tempo, a música se oferece cada vez mais como
uma saída para o desafio tão angustiante. Charles Baudelaire já havia se aproximado dela, e Mallarmé
desenvolverá sua teoria de que todo poema aspira à música. Numa carta para André Gide, de 1891, Paul
Valéry diz que uma certa ópera de Wagner o forçará a abandonar a escrita, tamanha sua inefabilidade.
Era inalcançável. O poeta não deixa de escrever, ultrapassa a crise, mas sua relação com a literatura se
desmistifica, e não se cansará mais de repetir que a poesia é apenas um jogo sofisticado, assim como a
matemática. O próprio Hofmannsthal, por sua vez, realmente abandonou a lírica e passou o resto da vida
escrevendo libretos de ópera.
O movimento responsável, em termos teóricos, por introduzir e aprofundar tais questões na
literatura foi o romantismo. Novalis realiza um apelo excelso ao caos interior da linguagem, para que se
multiplique por entre os redomos da razão, abalando-os. Nesse ponto a poesia afasta-se das verdades
constituídas pelos sistemas filosóficos, encontrando cada vez mais seu repouso em uma busca íntima, de
palavras únicas e ocasiões únicas. A razão, deslegitimada, procurará refúgio em contrapontos distantes.
A separação brutal entre ambas resultará na aventura que levou os poetas a se satisfazerem na música ou
caírem no atormentado silêncio.
Tal necessidade de silêncio, um problema longamente moderno, acossará então o filósofo
austríaco Ludwig Wittgenstein. Nesse ponto a filosofia e a poesia, após tanto tempo, finalmente se
reencontram. Resta saber se tal encontro foi venturoso para suas respectivas previsões.
Ao longo de séculos, o homem se consumiu diante da possibilidade de conhecer o mundo, uma
espécie de reino que não pertencia ao objeto das aspirações celestes. Quando finalmente a renascença
decidiu por conhecê-lo, suas projeções não se realizaram. O homem debruçou-se sobre as infinitesimais
superfícies do planeta, a partir da razão deu forma a desejos míticos, realizando muito do que Leonardo
um dia pareceu sonhar.
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O pintor, em seus escritos, reconciliava a imaginação com a razão, pois ambas eram responsáveis
por dar forma às fantasias que habitavam o interior subjetivo. Mas à medida que o homem conheceu a
realidade, ela se distanciou. Lorde Chandos, ao buscar inutilmente as palavras, diz-nos que estas se
afastavam dele como uma água que recuasse ante um sedento. Essa metáfora também serve para o
conhecimento do mundo. Quanto mais o homem aprofundou-se cientificamente em suas abstratas
entranhas, mais ele recuou. Os poetas rebelaram-se contra a falsa impressão de que, pelo contrário,
estaríamos mais próximos da verdade. Talvez estivéssemos. Mas no caso de Lord Chandos isso não
ajudou com que as palavras chegassem. A falta de palavras foi o sintoma mais preocupante dentre os
que os poetas souberam alarmar no mundo moderno.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é levantar a importância da interdisciplinaridade e propor uma nova
estratégia de ensino de multi-word verbs. Partimos de uma abordagem na qual se relaciona o ensino
de inglês com o de história e sugerimos a aplicação de atividades como uso de mapas, vídeos e textos
de páginas na internet para apresentar aos aprendizes a história da língua inglesa. Ao adotar tal
abordagem, discute-se a importância de se refletir sobre a evolução da língua, tanto para auxiliar na
aquisição dos multi-word verbs e aprender a fazer escolhas sábias entre quando utilizá-los e quando
optar pelos verbos de origem latina, quanto para a formação de indivíduos mais socialmente
conscientes.
Palavras-chave: interdisciplinaridade, inglês, multi-word verbs
ABSTRACT
The aim of this paper is to raise awareness to the importance of interdisciplinarity and propose new
strategies for teaching phrasal verbs. Beginning with an interdisciplinary approach relating English to
History teaching, this paper presents ideas such as the use of maps, videos and texts from online
resources to provide students with information concerning the History of the English Language. By
taking this approach, it is discussed the importance of reflecting upon language evolution, both to
enhance learners’ acquisition of phrasal verbs – learning when to choose them over their Latinized
counterparts, and to foster more socially aware individuals.
Keywords:

1. INTRODUÇÃO: UM BREVE PANORAMA DA HISTÓRIA DA LÍNGUA INGLESA

Se tomarmos a chegada dos povos germânicos às Ilhas Britânicas como ponto de referência, temos
que a língua inglesa data mais de 1500 anos. Contudo, acredita-se que as ilhas tenham sido habitadas há
mais de 50 mil anos (VAN GELDEREN, 2006). Durante sua história rica e repleta de batalhas e invasões,
a língua inglesa sofreu contínuas mudanças e, atualmente, cerca de cinquenta por cento das palavras do
inglês moderno são derivadas de seu contato com o francês e com o latim (VAN GELDEREN, 2006). Isso
nos ajuda a compreender a existência de diversos cognatos com o português e a frequente ocorrência de
palavras latinizadas na língua.
É através da história da língua inglesa que podemos traçar o aparecimento de diferentes aspectos
linguísticos, como as preposições, os prefixos e sufixos e, entre muitos outros, os multi-word verbs. Vindos

de origem anglo-saxônica, os multi-word verbs datam muito antes dos textos de Shakespeare (SANTOS &
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NOGUEIRA, 2004). Embora inicialmente a marcação tenha sido feita através de prefixos, é na história que
vemos suas transformações com o passar dos anos e a chegada das versões latinizadas, o que se observa
hoje com verbos sinônimos na língua inglesa cuja diferenciação se deve, em muitos casos, a frequência de
uso e ao registro.
Diferentes autores têm apontado a dificuldade encontrada por aprendizes de língua portuguesa ao
aprenderem multi-word verbs. Wyss (2002) argumenta que a dificuldade, contudo, ocorre com falantes das
línguas românicas no geral que preferem adotar o cognato latinizado, invés de se dedicarem as formas de
origem germânica. Oliveira (2010) também discute o problema através de uma perspectiva voltada para o
ensino de língua inglesa e atribui tal dificuldade às carências dos livros didáticos adotados.
Este trabalho, contudo, não se baseia na análise do material adotado pelo professor nas escolas
atuais. Embora haja uma proposta de utilização de materiais que auxiliem na aquisição de multi-word
verbs, o foco do artigo é lidar com os multi-word verbs através de uma perspectiva interdisciplinar na qual
o professor relaciona a história da língua inglesa ao surgimento dos multi-word verbs e de seus respectivos
correspondentes latinizados. Propõe-se que, diante de uma contextualização histórica, os aprendizes
possam encontrar razões além da prescrição dos livros didáticos para adquirir os multi-word verbs e, além
disso, compreender a importância da variação de uso. Ao fim do trabalho, este artigo apresenta sugestões
sobre como tal perspectiva pode ser adotada em salas de aulas de escolas regulares e cursos livres.

2. UMA QUESTÃO INTERDISCIPLINAR

A principal proposta do ensino interdisciplinar consiste na união e integração de conteúdos de
forma que se possa tanto instruir o aprendiz, quanto situá-lo diante das práticas sociais que vão além da
aplicação de uma disciplina escolar por vez. Kmiecik (2007) discute a interdisciplinaridade e alega que a
tal formação propicia ao aprendiz uma maior compreensão da realidade. Tal compreensão faz dele um
cidadão ativo na sociedade e mais comprometido com valores de “democracia, solidariedade e
desenvolvimento do pensamento crítico” (KMIECIK, 2007, p. 2).
Uma vez que adotamos tal perspectiva, notamos que o ensino da língua inglesa deve, de fato, ir
além de habilidades linguísticas como listening, speaking, reading e writing e focar também em cultura e
na formação do indivíduo como membro ativo da sociedade (KRAMSCH, 1993, p.1). Sabemos que o
inglês, como língua, é tanto conteúdo de estudo como ferramenta de comunicação. Assim, sua combinação
com diferentes disciplinas do currículo escolar se faz, em muitas vezes, desejável. Contudo, da mesma
maneira que o inglês pode ser utilizado como ferramenta ao se ministrar outras disciplinas, podemos
utilizar de outras disciplinas para sistematizar o ensino de inglês. Sem dúvida, uma das mais importantes é
a história, uma vez que não é possível desassociar língua e cultura dos acontecimentos que se sucederam
em um território, envolvendo e transformando seu povo.
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Garruti e Santos (2004), tratam da questão da interdisciplinaridade dizendo que “equivale à
necessidade de superar a visão fragmentada da produção de conhecimento e de articular as inúmeras partes
que compõem os conhecimentos da humanidade” (GARRUTTI & SANTOS, 2004, p. 2). Tal
conhecimento “fragmentado” pode, neste caso, ser o aprendizado da língua estrangeira sem se levar em
conta sua evolução e transformação durante os séculos.
A relação de inglês com história não é novidade. De fato, ela é ferramenta da Linguística
Comparada que trabalha, de modo geral, com a comparação de línguas de forma que se possa estabelecer
uma relação de correspondência entre línguas e provar a existência de um ancestral comum (VIKNER,
2006). Assim, ao estudarmos línguas, estudamos seu ciclo evolutivo, suas transformações ao longo da
história, os fenômenos que causaram tais mudanças e os diferentes tipos de empréstimos realizados de
outras línguas.
Desta forma, temos que a história pode e deve ser uma ferramenta para formação de aprendizes de
língua inglesa visando conscientizá-los tanto das transformações culturais sofridas pelo povo de onde a
língua advém, quanto dos procedimentos sofridos pela língua que eles ouvem e falam hoje. De fato, é
através de estudos históricos que explicamos, pouco a pouco, as antigas perguntas que costumavam ser
enfrentadas pelos professores com respostas categóricas do tipo “porque a língua é assim e pronto”.

3. A DIFICULDADE EM SE APRENDER OS MULTI-WORDS VERBS

O ensino de multi-word verbs tem sido frequentemente discutido por diferentes autores. Na
linguística descritiva, autores como Downing e Locke (2002) apresentam uma visão atualizada do aspecto
linguístico propondo a alteração do termo phrasal verbs pelo termo multi-word verbs devido ao fato de que
o termo multi-word verbs remete a uma subcategoria de um grupo maior. Como o foco deste trabalho é
propor sugestões para o trabalho com os multi-word verbs em sala de aula, optamos por não nos ater as
explicações terminológicas.
A dificuldade encontrada pelos aprendizes ao se depararem com os multi-word verbs em cursos de
inglês é relatada por Santos & Nogueira (2004), que discute que apenas aprender que um verbo deve
conter um objeto antes ou depois de uma partícula não assegura o funcionamento prático, uma vez que o
grau de complexidade é muito maior. É interessante notar que os autores também discutem a necessidade
de se abordar o assunto de forma diferente e discutem a relação dos multi-word verbs com seus cognatos
latinos. De acordo com eles, a “substituição (de multi-word verbs) por cognatos latinos – para não tornar o
texto tão coloquial – seria puro ‘pedantismo’” (Santos & Nogueira, 2004, p. 3).
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Wyss (2002) também chama nossa atenção para a relação de aprendizagem de multi-word verbs
por falantes de línguas românicas. Para ele, os falantes de línguas como o italiano e o francês, assim como
os de português, invariavelmente optarão por utilizar o cognato latinizado ao invés de adotar o multi-word
verb que é mais complicado. Ele também compara tal relação com a de um falante nativo alegando que,
provavelmente, a criança nativa de um país falante de inglês aprende multi-word verbs antes de qualquer
outro verbo.
Além de problematizar o ensino de multi-word verbs, diferentes autores se esforçam para propor
estratégias de ensino que possam facilitar o aprendizado dos mesmos. Wyss (2002) sugere soluções

práticas como a utilização de dedução para inferir o sentido dos verbos, a análise de revistas e jornais onde
multi-word verbs são frequentes e a dedução de significado pelo contexto. Oliveira (2010) reflete sobre as
questões do ensino e atribui à falha na aprendizagem de multi-word verbs aos livros didáticos que trazem
“longas listas com inúmeros exemplos de multi-word verbs, corroboram para a impressão de que se trata
de apenas mais um tópico onde as únicas tarefas são a memorização e a repetição” (idem, p. 1). Essa
abordagem, para Oliveira (2010), é uma representação clara da típica diferença entre teoria e prática.
Afinal, os aprendizes compreendem as regras que envolvem os multi-word verbs, mas são incapazes de
utilizá-los de forma satisfatória.

4. A HISTÓRIA DOS MULTI-WORDS VERBS

Para reforçar a importância da história no ensino da língua inglesa – neste caso especial, dos multiword verbs – é necessário traçarmos um panorama histórico no qual a evolução dos mesmos e sua relação
com seus cognatos latinizados possa ser explorada.
Lamont (2005) escreve extensivamente sobre a história dos multi-word verbs. Ele explica que
multi-word verbs não ocorriam durante o Inglês Antigo com a mesma frequência que hoje em dia. Eram

mais comuns, de fato, os verbos com prefixo inseparável, como bærnan” (to burn) and “forbærnan” (to
burn up) (LAMONT, 2005, p. 2). O prefixo, contudo, permanecia fixo e não sofria nenhum tipo de
movimento, como é o caso das partículas no caso de multi-word verbs transitivos.
O Inglês Médio, por sua vez, foi sujeito a grande influência de forças francesas e anglonormandas, assim como romanas. Isso se deve a episódios históricos, como a invasão romana e a batalha
de Hastings, nos quais a Inglaterra foi invadida e a língua foi imposta ao povo que lá vivia. No caso do
francês em especial, como discutido por Van Gelderen (2006), a influência linguística foi ainda maior,
uma vez que a aristocracia inglesa foi assassinada e substituída por falantes de francês, colocando a
Inglaterra em um estado de diglossia, onde o povo falava inglês; a aristocracia, francês; e a igreja, latim.

Como consequência, foi durante o Inglês Médio que uma quantidade enorme de palavras de origem latina
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foram emprestadas. Os franceses trouxeram verbos que preenchiam os campos semânticos de verbos com
prefixos do Inglês Antigo como “destroy” que era capaz de acomodar o sentido de “forbrecan” no IA e
que, atualmente, remete a “break up” (LAMONT, 2005, p. 3).
Assim como os franceses trouxeram palavras de sua própria língua para o inglês, os vikings,
falantes de Norueguês Antigo (NA), trouxeram multi-word verbs para o inglês. É impossível alegar ao
certo o quão responsável eles são por tal feito, mas sabe-se que o NA tinha uma incidência robusta de multi
-word verbs com partículas pós-verbais (PVs). Ao final da fase do Inglês Médio, existiam três categorias
de PVs: os com formato de Inglês Antigo com partícula inseparável e verbo (como understand e overtake),

os multi-word verbs com partícula separável (como take up, write up); e o composto nominal derivado dos
dois (outcry e writeoff) (FISCHER, 1992, p. 386, apud LAMONT, 2005, p. 3).
O uso de multi-word verbs atingiu proporções gigantescas no início do Inglês Moderno. Autores
como Shakespeare fizeram uso frequente dos PVs em suas obras, pois, como levantado por Lamont
(2005), eles são variáveis em significado e podem ser expandidos para formar novas expressões
idiomáticas. O autor também discute como os multi-word verbs ocupavam uma posição social inferior em
relação aos verbos latinizados.
No Inglês Moderno Atual, vermos o surgimento de formas mais complexas como os three-part
phrasal-prepositional verbs, que incluem o verbo, uma partícula posterior e um sintagma preposicional

complementar. Também, como descrito por Lamont (2005), multi-word verbs passam a ser mais comuns
na América do Norte do que no Reino Unido.
Tendo isso em mente, podemos compreender não apenas os fenômenos linguísticos recorrentes da
língua, mas sua evolução durante os séculos – o que propicia ao estudante uma oportunidade de
compreender como a língua chegou a ser o que é e como produzi-la com maior eficácia.

5. ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO DA HISTÓRIA DOS MULTI-WORD VERBS

A inserção da história dos multi-word verbs pode ajudar os aprendizes a compreender a atual
situação da língua inglesa, entender os tipos de mudança que a língua passou e investigar as razões de a
língua ter chegado a ser o que se encontra no livro didático. Uma das propostas de tal abordagem é instigar
no aprendiz a curiosidade de pesquisar e buscar respostas além de “porque a gramática é assim” e
compreender que, no caso dos multi-word verbs, eles não são modismo, gírias ou vocabulário apenas para
situações informais, mas parte integrante da língua ao longo do último milênio. Além disso, ao perceberem
a relação histórica do inglês com outras línguas, como o francês, os aprendizes passam a compreender
como as palavras latinizadas se tornaram mais “formais” e se tornar conscientes das escolhas que fazem ao
se comunicar na língua inglesa.
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Diversas estratégias podem ser adotadas pelo professor para tratar da história do inglês e dos multiword verbs. Silva e Oliveira (2009) defendem a utilização da tecnologia na sala de aula, alegando que ela
possibilita a “inovação na prática de ensino e aprendizagem (e) viabiliza a circulação de informações de
forma atrativa” (SILVA & OLIVEIRA, 2009, p. 1). De fato, vídeos para tratar da história da língua inglesa
podem ser encontrados em páginas da internet como Youtube e British Council – Learn English. No caso
do Youtube, o vídeo “History of English” apresenta uma animação bem-humorada com personagens de
desenho animado, enquanto o British Council – Learn English traz material no estilo documentário.
Outra estratégia é a utilização de mapas, tanto impressos quanto em apresentação de Power Point.

A relevância de mapas é discutida por Santos et al. (2005) que os definem como “uma simplificação da
realidade, confeccionada a partir da seleção de elementos representados por símbolos e sinais apropriados,
favorecendo a conscientização do ser humano de seu papel enquanto sujeito que interage com o mundo em
que vive” (idem, p. 1). Eles também levantam a relevância do uso de mapas no ensino como fator de apoio
da sistematização do saber do aprendiz através da observação e percepção do mundo a sua volta.
A utilização de textos é, sem dúvida, uma estratégia que pode ser adotada pelo professor. A história
da língua inglesa pode ser encontrada em páginas da internet em formato de textos que podem ser
transformados em atividades de reading e speaking. Os aprendizes tanto podem se organizar em grupos de
discussão, realizar apresentações orais ou até mesmo exercícios de gap-fill information. (para material

específico, vide anexos)
O material escrito também pode ser utilizado como fonte de análise. O professor pode sugerir aos
aprendizes que comparem textos em inglês de diferentes eras (antigo, médio e moderno), analisando grau
de formalidade, entre outros aspectos.
Existem várias outras estratégias que podem tratar da aquisição de vocabulário em especial.
Contudo, uma vez que o foco deste trabalho é trabalhar a motivação dos aprendizes através da relação dos
multi-word verbs com a história da língua inglesa, atenho-me às estratégias que propõem o uso de material
histórico.

6. CONCLUSÃO
A aquisição dos multi-word verbs é um tema bastante discutido. Diferentes autores apresentam suas
próprias estratégias de ensino, muitas delas voltadas para a aquisição de vocabulário, compreensão ao
inferir sentido do contexto e até mesmo memorização. As dificuldades, contudo, não se resumem apenas
ao aprendizado dos verbos per se, mas também da reflexão quanto ao uso – em especial, o registro. Como
discutido, é tendência entre aprendizes falantes de língua românticas a escolha pelas palavras que mais se
assemelham a sua língua-mãe, ou seja, palavras latinizadas que se tornaram parte do vocabulário do inglês
ao longo dos anos. Contudo, tais escolhas resultam em diferentes reações no receptor no diálogo

intercultural.
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A proposta deste trabalho foi trazer diferentes estratégias de ensino para professores de inglês,
visando o foco na interdisciplinaridade. Ao trazer a história da língua inglesa (e dos multi-word verbs, em
especial) para a sala de aula, a linha tênue que separa o conteúdo escolar trabalhado nas aulas de história e
de inglês é quebrada e o professor passa a fazer uso de material histórico como ferramenta para auxiliar no
ensino de inglês.
A história dos multi-word verbs na língua inglesa data desde o Inglês Antigo e lidar com eles pode
se tornar uma tarefa mais fácil e engajante se levarmos sua evolução em conta. No princípio, contudo, a
partícula não era pós-verbal, mas um prefixo inalterável. Diante da influência do norueguês, já no Inglês

Médio, a quantidade de multi-word verbs aumentou drasticamente, ao mesmo passo que seus
correspondentes latinizados surgiram no inglês, vindos do francês e do latim.
A proposta visa, acima de tudo, instigar os aprendizes a buscar conhecimentos além da língua e
da instrução por metalinguagem. É uma tentativa de induzir os estudantes a procurar, através da história,
compreender o inglês que ouvem, escutam, falam e escrevem, e como o mesmo chegou a tal estado, invés
de atribuir todo e qualquer fenômeno à “gramática” – vista como algo distante, prescritivo e inalterável.
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ANEXOS
APÊNDICE A – Vídeos que trabalham a história da língua inglesa:
History of the English Language (Combined): <http://www.youtube.com/watch?v=H3r9bOkYW9s>
British Council – Learn English – English is Great:
<http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great-episodes/english-great>
APÊNDICE B – Sites com mapas e linhas do tempo:

English Club: English Language History:
<http://www.englishclub.com/english-language-history.htm>
History of the English Language:
<http://www.danshort.com/ie/timeline.htm>

APÊNDICE C – Sites com explicações teóricas simplificadas sobre a história da língua inglesa:
English Experts – The Origin Of The Phrasal verb:

http://www.englishexperts.com.br/2009/04/06/the-origin-of-the-phrasal-verb/
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