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APRESENTAÇÃO

Este volume da Revista Conexão Letras intitulado ‘Teses e Dissertações’ tem como 
objetivo maior dar destaque e possibilitar a circulação da pesquisa desenvolvida, no âm-
bito dos estudos lingüísticos e literários, por docentes e discentes do Instituto de Letras da 
UFRGS, através da publicação de artigos que refl etem sobre estudos realizados durante o 
processo de produção de Teses de Doutorado  e de Dissertações de Mestrado.

Nossa meta, portanto, consiste em dar visibilidade ao modo de produção das pesqui-
sas do IL, implicados nesse espaço de socialização de saberes acadêmicos os fundamentos 
teóricos, , as escolhas temáticas, as preocupações dos pesquisadores e os procedimentos 
analíticos apresentados pelos estudos já realizados ou em processo de andamento.

Por fi m, acrescentamos, aos artigos, resenhas em torno de textos acadêmicos estu-
dados pelos docentes e discentes- pesquisadores.

Em “A gênese das Mémoires d’outre-tombe de François-René de Chateaubriand”, 
Beatriz Cerisara Gil reconstitui e examina as fases fundamentais do processo de escrita 
do texto memorialístico de Chateaubriand.. O resultado literário desse percurso é uma 
narrativa híbrida que mescla autobiografi a e história.

Cláudia Mentz Martins, em “A peregrinação política e amorosa de Baltasar Bustos”, 
propõe a análise da obra La campaña, de Carlos Fuentes, sob a perspectiva da doutrina 
do milenarismo. 

Em  “Vertigem.75 [                                ]”, Daniel Conte  analisa as obras O dese-
jo de Kianda e O cão e os caluandas, de Pepetela, sob uma perspectiva de um silêncio 
inclassifi cável devido ao caos, ao desmoronamento ético e moral dos sujeitos feitores da 
Nova História de Angola e pela erosão do espaço físico. A percepção antagônica de mundo 
presente nos discursos fi ccionais e sua referenciação para a construção de uma identidade 
angolana permeada do Outro – colonizador – é constituinte desta investigação. 

“Condições de Produção Discursiva de Trabalhadores da Economia Solidária”, de 
Darlene Arlete Webler, aborda o processo de transformação das práticas de trabalhadores 
que se inserem em organizações cooperativas auto-gestionárias instauradas a partir de 
massas falidas. Tomando como fundamentos os pressupostos da AD de linha francesa, este 
estudo investiga como os domínios de saberes de operários auto-gestionários remetem à 
caracterização das condições de produção de uma formação discursiva auto-gestionária.

Em “Uma história contada pelo avesso”, Eneida Weigert Menna Barreto analisa a 
obra de Luiz Antonio de Assis Brasil, e mostra como, a partir dos dados históricos, o nar-
rador/autor desmitifi ca a bravura na História do Rio Grande do Sul, construindo um novo 
passado. Ao fragmentar a narrativa em múltiplas vozes, desautoriza a tentativa do leitor 
do século XXI de encontrar apenas uma verdade. É como transpõe fronteiras discursivas 
e  se insere na pós-modernidade.

“Sombreando Don Segundo: Memória e intertextualidade em Ricardo Güiraldes”, 
de Joana Bosak de Figueiredo, procura elucidar os processos intertextuais da obra, levan-
tando, para isso, importantes questões acerca da Teoria Literária. 

Em Criação, recriação e violência armada: do romance O matador  ao fi lme  o homem 
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do ano, Luciano Rodolfo  analisa, comparativamente, o romance de Patrícia Melo e sua 
tradução cinematográfi ca à luz da teoria da tradução e ainda de alguns estudos sociológicos 
no que respeita aos grupos de extermínio no Brasil e à Baixada Fluminense

Paulo Ricardo Kralik Angelini analisa em  “A escrita no escuro: um estudo do 
narrador em Ontem não te vi em Babilônia, de António Lobo Antunes o processo criativo 
do autor como reforço à prática, comum na literatura portuguesa contemporânea, de de-
sestabilizar o leitor, através da polifonia de narradores e da metafi ccionalidade.

Em “A Contraposição Entre Teoria e Prática em Produções Textuais de Livros 
Didáticos” Raquel Ribeiro Moreira investiga as relações de distanciamento e de proximi-
dade entre a prática de ensino de Língua Portuguesa e as teorias lingüísticas que servem 
de suporte para os estudos sobre a produção textual.

“Função Responsiva na Fala de Imigrantes Alemães”, de Vejane Gaelzer, propõe 
uma análise do funcionamento de conceitos como signo ideológico, polifonia e dialogia, 
com base em fundamentos da teoria bakhtiniana, com o objetivo de analisar relatos de 
imigrantes alemães sobre repressões sofridas, no Estado do Rio Grande do Sul, durante o 
regime de governo Vargas.

Na seção ‘Resenhas’ apresentamos os textos que seguem.
O livro “Discurso: estrutura ou acontecimento”, de Michel Pêcheux é estudado e 

comentado por Rodrigo Oliveira Fonseca. 
“A inevitabilidade do destino em Sargento Getúlio, de João Ubaldo Ribeiro”, por 

sua vez, traz a análise que Gustavo Henrique Rückert faz da obra de Ubaldo. 
É com satisfação que a Revista Conexão Letras faz circular esses textos.

 Ana Zandwais e Jane Tutikian
Organizadoras
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A gênese das Mémoires d’outre-tombe de François-René de 
Chateaubriand1

Beatriz Cerisara Gil2

Abstract: This work aims to analyze the fundamental phases of the writ-
ing process of Chateaubriand’s memory called Mémoires d’outre-tombe. 
Chateau’s initial objective was to focusing on his own individual journey, 
the title being Mémoires de ma vie, but the projected book turns to a new 
purpose which includes the historical perspective. The result is a hybrid 
narrative that artistically consists of autobiography and history. 
Keywords: autobiography, history, memoir.

Resumo: Este trabalho reconstitui e examina as fases fundamentais do 
processo de escrita do texto memorialístico de Chateaubriand intitulado 
Mémoires d’outre-tombe. O longo processo de elaboração desses escritos, 
que se chamaram inicialmente Mémoires de ma vie e que pretendiam, numa 
primeira fase, destacar a trajetória individual do autor, foi substancialmente 
alterado por Chateaubriand, que inseriu, mais tarde, na composição de sua 
obra, uma perspectiva histórica signifi cativa. O resultado literário desse 
percurso é uma narrativa híbrida que mescla autobiografi a e história.
Palavras-chave: autobiografi a, história, memórias.

Introdução

Entre 1812 e 1822, Chateaubriand escreve uma autobiografi a intitulada Mémoires de 
ma vie, na qual ele narra sua infância e juventude. A evolução desse texto liminar, sobretudo 
no início dos anos 1830, tem como resultado uma obra que o memorialista vai intitular 
Mémoires d’outre-tombe. Desejo examinar uma questão que está relacionada ao âmago do 
projeto das Mémoires. Trata-se de analisar o contexto da transformação das Mémoires de 
ma vie em Mémoires d’outre-tombe e de verifi car como o desenvolvimento das perspectivas 
do Eu e da história vão progressivamente compor a narrativa do memorialista. 

1  Este artigo foi redigido no âmbito da elaboração da tese de doutorado em literatura francesa e francófona  no 
Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRGS, sob a orientação de pesquisa do Professor Robert Ponge. 
Agradeço a ele pelas leituras que fez deste artigo e por suas observações. A tradução para o português foi feita 
por Joice Monticelli Furtado, aluna do bacharelado em Letras da UFRGS.

2  Professora do Departamento de Línguas Modernas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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1. As origens do projeto das Mémoires 

É difícil determinar a origem do projeto autobiográfi co na trajetória de Chateau-
briand. Ainda que, entre todas as obras do autor, as Mémoires d’outre-tombe  concentrem 
todos os seus esforços em uma perspectiva exclusivamente memorialista e /ou autobiográ-
fi ca, convém dizer que são encontrados já em seus primeiros textos alguns elementos de 
uma escrita pessoal. É por isso que Dominique Rincé vai buscar na aparente desordem de 
algumas obras como Les Natchez, Atala, René, Les Martyrs e La Vie de Rancé a unidade de 
um Eu permanente que atravessa essas narrativas, mesmo que de maneira desigual. Rincé 
propõe que se leia sua obra globalmente como um continuum, pois o romance biográfi co, 
a epopéia ou as outras narrativas revelariam, em geral, um tipo de prolongamento textual 
produzido por uma subjetividade autobiográfi ca implícita (Rincé 1977).

Entretanto, em uma passagem das Mémoires d’outre-tombe datada de 1838, o próprio 
Chateaubriand afi rma ter planejado escrever sua história pela primeira vez em 1803, em 
Roma, quando ele tinha trinta e cinco anos3. Ainda que seja verdade que ele tenha imaginado 
esse tipo de projeto naquele momento, ele vai adiar ainda em alguns anos sua realização. 
Para Jean-Claude Berchet, mesmo os funestos acontecimentos de 1804 – uma demissão e 
a morte de sua irmã Lucile – não o desviarão dos Martyrs de Dioclétien, já que é a fi cção 
que sempre se apropria dos elementos autobiográfi cos (Berchet 2003, p. XIII).

O caminho entre a decisão de Chateaubriand de escrever suas Mémoires e a reali-
zação efetiva da tarefa não é percorrido sem desvios nem sem mudanças de concepção. 
Aliás, são os retornos, as dúvidas e as revisões que marcarão o longo período – quase 
quarenta e cinco anos – de criação e de escrita da obra. 

Assim, mesmo sendo difícil fi xar uma data precisa para o começo da concepção das 
Mémoires, é preciso reconhecer na etapa situada entre 1807 e 1811 o momento decisivo 
em que a iniciativa do projeto tem seguimento. Em julho de 1810, em uma carta a Ma-
dame Duras, ele constata o sentido fundamental do ato autobiográfi co, segundo ele: “Un 
homme qui écrit ses mémoires a fi ni sa vie”4. É o momento no qual ele parece se afastar 
defi nitivamente da literatura; ele declara sua intenção de escrever uma História da França 
e se dedica mais às questões políticas. No prefácio de Mémoires d’outre-tombe, Berchet 
afi rma, com relação a esse assunto: 

Histoire et autobiographie se défi nissent désormais par un refus de la ‘littérature’, 
mais aussi par une exclusion mutuelle. Car la répartition de la matière entre elles 
détermine chacune a contrario. C’est parce qu’il commence une Histoire de France, 
et que dans ce domaine, le terrain est occupé, que Chateaubriand va pouvoir orienter 
ses Mémoires dans un sens opposé, c’est-à-dire restituer à un espace privé le moi 
aliéné sur la scène sociale5 (Berchet 2003, p. XV).

A partir de então, o escritor vai redigir suas memórias de maneira intermitente até 
o momento em que uma nova virada histórica distancia-o em defi nitivo da vida política e 
o faz retornar irremediavelmente a seus escritos autobiográfi cos. A Revolução de julho de 

3  “C’est aussi à Rome que je conçus, pour la première fois, d’écrire les Mémoires de ma vie” [Foi também em Roma 
que tive a idéia, pela primeira vez, de escrever as Mémoires de ma vie] (Chateaubriand 2003-2004I, p. 712) .

4  “Um homem que escreve suas memórias encerrou sua vida”.
5  “História e autobiografi a são defi nidas, hoje em dia, não só como uma recusa da ‘literatura’, mas também 

como uma exclusão mútua. Pois a divisão da matéria entre elas determina cada uma a contrario. Uma vez 
que Chateaubriand começa uma História da França, e que nessa área, o terreno está ocupado, ele vai poder 
orientar suas Mémoires em um sentido oposto, ou seja, restituir a um espaço privado o Eu alienado no cenário 
social”.
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1830 é o golpe fatal que marca seu afastamento dos assuntos do Estado. E dessa situação 
provém toda a sua disponibilidade, até mesmo sua necessidade, de dedicar-se inteiramente 
ao texto que deverá conter a essência de suas experiências, que serão, a partir de então, do 
ponto de vista da escrita, profundamente enraizadas na História.

Ele passa a reescrever a parte já redigida, acrescentando passagens e modifi cando 
datas – a de 1809 é substituída por 1811 –, mudando a estrutura geral da obra. Uma divisão 
em quatro partes substitui aquela em três partes inicialmente prevista e remete o leitor a 
suas diferentes profi ssões e a suas etapas históricas correspondentes: a Revolução, o Im-
pério, a Restauração e a Monarquia de Julho. No drama em três atos que põe em cena as 
profi ssões do viajante, do literato e do homem de Estado, ele vai acrescentar após a queda 
da monarquia uma quarta profi ssão, que mistura as três precedentes.

O que Chateaubriand escreve até 1834 representa, no máximo, apenas os dois eixos 
principais do vasto edifício das Mémoires cujas construções intermediárias ainda não se 
apresentam senão sob forma bastante precária. Na verdade, somente em 1839 o autor termi-
na o que constitui a parte principal de sua obra, e a esse texto ele vai ainda acrescentar uma 
conclusão redigida em 1840-1841. Em seguida, diante da iminente perspectiva de publicar 
o livro, o autor começa uma última revisão completa do texto e o submete à apreciação 
do círculo literário de Madame Récamier, no qual se encontram Sainte-Beuve e Edgard 
Quinet. Após essas leituras privadas e as reprovações e sugestões desse público, o autor 
fará ainda supressões: as 4.074 páginas se transformarão em 3.514, e então, fi nalmente, é 
concluído o manuscrito de 1847-1848.

Na composição desse projeto de toda uma vida, Chateaubriand leva às últimas 
consequências a concepção formal elaborada por ele durante muito tempo. O processo 
de escrita que deveria levar ao texto terminado foi longo: a um texto defi nitivo sucedia 
um novo texto defi nitivo e assim sucessivamente até a morte do memorialista, no dia 4 de 
julho de 1848. Como a obra defi nitiva não pôde ser terminada durante a vida do autor, foi, 
inevitavelmente, o contratempo de sua morte que a concluiu. 

Por fi m, podemos resumir assim o percurso das diferentes versões das Mémoires 
d’outre-tombe: houve um texto defi nitivo em 1841, depois em 1845, em seguida em 1846-
1847. A última cópia ofi cial será datada do mês de abril de 1847, mas Chateaubriand viveu 
até julho de 1848. Portanto, não é o último estado do texto, e nós temos ainda um último 
manuscrito, encontrado junto a seu leito de morte, que não foi rigorosamente seguido na 
edição original da obra em 1848-1850, e que deve esperar até o século XX para receber 
uma edição satisfatória.6 

2. As três etapas-chave do processo de redação das Mémoires d’outre-tombe

Para fazer uma síntese da evolução da perspectiva do Chateaubriand memorialista, 
é preciso primeiramente reconhecer o jogo de luzes e sombras lançado por Rousseau 
sobre a cena romântica nos três primeiros decênios do século XIX. As Confessions de 
Rousseau foram ao mesmo tempo uma inspiração e um obstáculo para Chateaubriand. As 
questões do fi lósofo criador do Emile são uma referência permanente na concepção das 
Mémoires d’outre-tombe e esse diálogo com Rousseau atravessa as três fases decisivas 
do itinerário das Mémoires. 

Em 1803, na primeira vez que Chateaubriand planeja escrever suas Mémoires, ele 

6  A edição da “Bibliothèque de la Pléiade” e a do Centenaire, de 1947-1948, mas sobretudo a edição publicada 
nas edições Bordas,  “Classiques Garnier”, em 1989-1998,  estabelecida por Jean-Claude Berchet.
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quer falar do que é belo, expor somente as realizações e os sentimentos que honram o ho-
mem. Ele não pretende, nesse momento, escrever sobre coisas íntimas, sobre um universo 
que, segundo ele, não deve ser exposto por alguém que não se deixa capturar pela vaidade 
e pelo amor próprio. Ele rejeita os excessos de uma exposição crua, realista; defende uma 
discrição total com relação a si mesmo e aos outros. As Mémoires vão, assim, evitar exa-
minar o fundo do espírito, fugindo da tentação rousseauniana da narrativa introspectiva e 
da afi rmação de uma interioridade. A sinceridade é um valor secundário nesse caso. 

Seguindo essa visão, o projeto não deve destinar um espaço ao aprendizado dos 
primeiros anos ou à juventude; consequentemente, a temporalidade da narrativa não 
abrange toda a sequência de experiências pessoais do memorialista. Chateaubriand justifi ca 
com argúcia e orgulho um projeto superior: o amor próprio é o fundamento da tentação 
confessional e a verdadeira confi ssão só é feita diante de Deus, uma vez que a verdade 
pertence somente à esfera religiosa. O homem busca em vão a absolvição junto a seus 
iguais; com exceção do tribunal divino, ele não poderá encontrar outras formas possíveis 
de reconciliação ou de apaziguamento espiritual7.

Em um primeiro momento, nosso escritor concebe sua obra como um meio de 
buscar a perenidade de suas lembranças belas, como uma forma de representação clássica 
do belo, afastando as fraquezas humanas de seu horizonte artístico. Vemos aqui, portanto, 
o quanto o projeto de Chateaubriand se distancia daquele concretizado por Rousseau nas 
suas Confessions, em que o elogio da sinceridade suscita as confi ssões do espírito e as 
revelações das paixões com uma forte afi rmação individualista do seu Eu. 

Mais tarde, em um segundo período, por volta de 1811, pouco depois da sua viagem 
ao Oriente, Chateaubriand tem novas idéias sobre seu projeto das Mémoires; ele deseja es-
crever “principalement pour rendre compte de moi à moi-même […]” 8. E ele expõe de que 
maneira essa experiência inédita de escrita permitia-lhe revelar sua história individual:

 
La plupart de mes sentiments sont restés ensevelis ou ne se sont montrés dans mes 
ouvrages que comme appliqués à des êtres imaginaires. Aujourd’hui que je regrette 
encore mes chimères sans les poursuivre […] je veux avant de mourir remonter vers 
mes belles années, expliquer mon inexplicable cœur, voir enfi n ce que je pourrai 
dire lorsque ma plume sans contrainte s’abandonnera à tous mes souvenirs9 (Cha-
teaubriand 2003-2004I, p. 7).

É uma segunda etapa importante: agora as Memórias ganham um peso autobiográfi co. 
Do ponto de vista programático, pelo menos, o interesse pelo trajeto pessoal acentua-se e 
promete uma ênfase na perspectiva intimista e subjetiva. É inevitável constatar que o projeto 
confessional rousseauniano torna-se, nesse momento, um modelo. Nessa segunda etapa 

7  Berchet esclarece a dimensão do problema em Chateaubriand da seguinte maneira: “À la rhétorique du per-
pétuel aveu, il oppose un double refus. C’est, pour commencer, un critère mondain (la discrétion de la bonne 
éducation, dans un monde où, loin de les publier, on se rend ses lettres) ; c’est ensuite un critère spirituel […]. 
La sincérité ne représente donc ni un idéal littéraire ni un idéal moral […]” [À retórica da confi ssão perpétua, 
ele opõe uma dupla rejeição. É, para começar, um critério mundano (a discrição da boa educação em um 
mundo no qual, longe de publicá-las, entrega-se cartas); é, além disso, um critério espiritual. A sinceridade 
não representa, portanto, nem um ideal literário, nem um ideal moral]” (Berchet 2003, p. XII).

8 “Principalmente para dar conta de mim a mim mesmo”.
9 “A maioria dos meus sentimentos fi caram sepultados ou só são mostrados em minhas obras aplicados a seres 

imaginários. Hoje, que tenho saudade ainda das minhas quimeras sem persegui-las [...] eu quero antes de 
morrer remontar aos meus belos anos, explicar meu espírito inexplicável, ver, enfi m, o que eu poderei dizer 
quando minha pena sem limitações se entregar a todas as minhas lembranças”.
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em que a proposta de Chateaubriand e a herança de Rousseau se aproximam, as Mémoires, 
ainda intituladas Mémoires de ma vie, manifestam um retorno a Rousseau através de “la 
brusque émergence dans le champ de conscience de ce qui avait été occulté en 1803: en-
fance, intériorité, authenticité du souvenir et de l’écriture. […] C’est poser le moi comme 
énigme à résoudre, cœur à explorer ; jouissance inlassable du miroir, qui écarte, sur le plan 
du récit, toute prolifération anecdotique”10 (Berchet 2003, p. XVI).

Nos anos 1830, nota-se uma terceira mutação essencial na evolução do projeto, que 
já era anunciada, aliás, desde os anos 1820. A partir desse momento, Chateaubriand vai 
expandir a abrangência de suas Mémoires: além da perspectiva individual, a narrativa deve 
agora compreender a perspectiva histórica. Assim, o texto não cessará de ser modifi cado 
com o objetivo de associar o indivíduo e sua história.

Para melhor situar essa transformação no projeto das Mémoires, eu detalho um pouco 
mais o contexto da produção do autor nos anos 1820. É que essa terceira virada tem uma 
relação direta com a publicação de suas Œuvres complètes: essa mudança importante na 
concepção das Mémoires se produz durante o longo processo que é o projeto de reorgani-
zação e publicação das obras que ele redigiu até esse momento.

Em 1825, Chateaubriand decide preparar suas Œuvres complètes. O projeto se re-
vela decisivo para fazer um balanço de sua carreira, assim como para redefi nir e explicitar 
inúmeros aspectos de seu pensamento político e literário. Chateaubriand vai estabelecer 
nele pontes entre seus diversos textos e, durante o trajeto, vai recompor o conjunto de seus 
trabalhos. A importância dessa iniciativa reside, sobretudo, em dois aspectos.

O primeiro é que nessas Œuvres complètes, por um lado, o autor reúne numerosas 
peças que não haviam sido publicadas ainda: artigos literários, brochuras, ensaios e alguns 
discursos políticos ganham nelas seu espaço. Por outro lado, as obras inéditas ou inacabadas 
são incluídas nessa edição magistral (é o caso das Natchez, des Aventures du dernier Aben-
cérage, das Voyages, dos Études historiques, mas também de seu Essai sur les révolutions 
de 1797, editado na Inglaterra e que não havia sido publicado na França até então).

O segundo aspecto a ser considerado é a extensão do aparato explicativo constituído 
pelas notas e pelos prefácios. Segundo J. C. Berchet, com essa publicação de suas obras o 
escritor prepara “un retour en force sur la scène littéraire, à laquelle il avait renoncé quinze 
ans plus tôt, mais aussi une revendication de paternité envers le romantisme renaissant : 
le mirifi que contrat qu’il signe, au mois de mars 1826, avec le libraire-éditeur Lavocat, le 
consacre comme le modèle envié de la gloire littéraire pour toute la génération des années 
20”11 (Berchet 2003, p. XIX).

Mas as Œuvres complètes não se limitam a compilar textos, sua importância 
ultrapassa a simples tarefa de reunir e organizar as obras espalhadas ao longo dos trinta 
últimos anos. Colocado em evidência por esse movimento publicitário, o autor se vê como 
um representante privilegiado de uma consciência histórica viva e lança algumas luzes 
sobre sua própria perspectiva histórica. Por outro lado, essa grande edição recebe em seus 
prefácios algumas páginas que faziam parte das Mémoires, e a aproximação das Œuvres 

10 “Brusca emergência no campo de consciência daquilo que havia sido ocultado em 1803: infância, interio-
ridade, autenticidade da lembrança e da escrita. [...] É colocar o Eu como enigma a ser resolvido, espírito 
a ser explorado; apreciação incansável do espelho, que afasta, no plano da narrativa, qualquer proliferação 
anedótica”. 

11 “Um retorno com força à cena literária, à qual ele havia renunciado quinze anos antes, mas também uma 
reivindicação de paternidade com relação ao romantismo renascente: o mirífi co contrato que ele assina, em 
março de 1826, com o livreiro-editor Lavocat, consagra-o como o modelo enviado da glória literária para 
toda a geração dos anos 20”. 
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e das Mémoires manifesta enfi m a evolução teórica e programática do Chateaubriand 
memorialista. Enfi m, uma via fértil se abre. Portando a força do testemunho pessoal ou 
de um projeto autobiográfi co nascente, as Œuvres se tornam uma espécie de estudo que 
funda uma nova perspectiva poética para seu autor. 

No “Préface générale”, no começo do tomo XVI, publicado em 1826, Chateau-
briand afi rma que suas obras “seront comme les preuves et les pièces justifi catives de ces 
Mémoires”12, assim como uma “histoire fi dèle des trente prodigieuses années qui viennent 
de s’écouler”13 (Chateaubriand 2003-2004I, p. 1533-1537) inaugurados a partir da Revo-
lução. Esse texto representa, portanto, uma etapa importante na gênese das Mémoires, 
pois a perspectiva histórica que ele propõe já anuncia os elementos composicionais que 
poderão ser encontrados mais tarde nas Mémoires d’outre-tombe e que serão teoricamente 
explicitados no seu “Préface testamentaire”14. 

Enfi m, após querer dar à França uma epopéia moderna com Les Martyrs, o escritor 
canaliza as forças para o projeto memorialista, mas, para isso, modifi ca um pouco a am-
plitude do programa. Ele não se limita mais apenas a promover a confi ssão introspectiva 
de sua vida, conforme havia planejado vinte anos antes. Nesse momento, ele deseja, ao 
contrário, amplifi car a narrativa para introduzir nela a História.

Considerações Finais

Ainda que se encontre impedido de infl uenciar no rumo dos acontecimentos políti-
cos após a Revolução de Julho e o advento de Luís Felipe15, Chateaubriand não renuncia, 
no entanto, a escrever sobre os eventos políticos. É nesse contexto aliás que a dimensão 
histórica entra como aporte vital nas Mémoires e é também nessas circunstâncias, em 1832, 
que as Mémoires de ma vie se transformam nas Mémoires d’outre-tombe. 

Mas é preciso observar que essa mudança de perspectiva que inclui um plano his-
tórico sólido ao lado do universo pessoal não equivale simplesmente a uma migração de 
ordem temática. Aqui, a perspectiva se torna mais complicada, pois a perda de poder dos 
aristocratas legitimistas signifi ca para Chateaubriand a perda de seu espaço de ação; a partir 
de então, a esse homem público, vai restar tão-somente o abandono da cena política e um 
horizonte dramático repleto de incertezas. Desse fato resulta uma visão problematizada da 
história, visão que será materializada pelo texto das Mémoires d’outre-tombe. 

Para representar esse impasse, o autor-narrador da narrativa se coloca no futuro e 
se põe a falar de um lugar inverossímil: é assim que um autor-defunto que só pode ver seu 
futuro do além-túmulo torna-se o historiador das Mémoires. Sobre as circunstâncias que 
geram esse novo título, Chateaubriand diz o seguinte: 

J’éprouve maintenant de la joie, forçat libéré que je suis des galères du monde et de 
la cour. […] Heureux de terminer une carrière politique qui m’était odieuse, je rentre 
avec amour dans le repos.[...] Les heures de loisir sont propres aux récits : naufragé, je 
continuerai de raconter mon naufrage (Chateaubriand 2003-2004II, p.490-491).16

12  “Serão como as provas e as peças justifi cativas dessas Memórias”.
13  “História fi el dos trinta prodigiosos anos que acabaram de transcorrer”.  
14  O “Préface testamentaire” é o principal texto programático das Mémoires d’outre-tombe; escrito entre 1832 

e 1833, ele aparece pela primeira vez na Revue des Deux Mondes, em março de 1843, e serve de prefácio às 
Mémoires até a sua substituição por um “Avant-propos” pouco antes da morte do autor. Ele se encontra na 
edição das Mémoires d’outre-tombe mencionada nas referências bibliográfi cas deste artigo.

15  Chateaubriand é um crítico implacável do rei Luís Felipe e renuncia defi nitivamente à vida política.
16  “Sinto nesse momento a alegria, prisioneiro libertado das galés do mundo e da corte. [...] Feliz por terminar 

uma carreira política que me era odiosa, eu entro com amor no repouso. [...] As horas de lazer são próprias 
às narrativas: naufragado, continuarei relatando meu naufrágio”. 
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O que se pode apreender, enfi m, desse segundo batismo das Mémoires? 
Vemos, inicialmente, que essa transformação marca a maturação da obra. As Mé-

moires d’outre-tombe designam uma nova forma de lidar com a perspectiva do tempo – e 
também do espaço –, e essa mudança de denominação corresponde a uma modifi cação na 
concepção geral da narrativa.

Por um lado, as Mémoires de ma vie pretendem, sem dúvida, expor as lembranças 
claras e positivas de um passado completamente restituível, criando em uma posição re-
trospectiva, mais linear, um enquadramento menos problematizado da narrativa. Ma vie, 
expressão forte, até mesmo marcada, informa com toda transparência que o escritor se 
propõe a revelar um percurso bem delimitado, iluminado pela clarividência de tudo que 
se encontra no horizonte daquilo que é lembrado. Além disso, o possessivo ma insiste na 
primazia do particular, na afi rmação de uma individualidade que deve ser distinguida.

 As Mémoires d’outre-tombe propõem, em contrapartida, uma fórmula simbólica 
fúnebre. Eliminando o ma indicador da pessoa (ma vie) do discurso, o título carrega somente 
um traço do enunciador, aquele que corresponde a sua fi nitude, seu desaparecimento. O 
autor não ostenta nelas nem sua morte, ma mort: além da vida, desligado de tudo o que 
assegura e conduz as coisas terrestres, de maneira lúgubre, ele remete o leitor a lembran-
ças que saem d’outre-tombe. Toda a ambiguidade de uma voz sem as referências físicas 
do enunciador é trazida à tona, e assim, a composição textual que resulta daí faz eco aos 
tremores e às oscilações dos tempos revolucionários. Essa última tendência é acompanhada 
por uma consciência cada vez mais aguçada de sua historicidade.

Enfi m, essa é mais ou menos a intenção do memorialista quando ele rebatiza sua 
obra, dois anos após a queda da monarquia restauradora, atribuindo a sua obra um tom 
que carrega o peso enigmático do luto. 
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A peregrinação política e amorosa de Baltasar Bustos1

Cláudia Mentz Martins2

Abstract: This essay proposes the analysis of La campaña, by Carlos Fuentes, 
about a millenarianism perspective. The spaces, wich the protagonist, Baltasar 
Bustos, goes through as well as his relationship between the other characters 
and the way he looks himself along the narrative are aspects who deserve our 
closer look. Also the end of the Busto’s journey recieves our attention, because 
it’s possible to interprete his history like interconnnect to the Latin-American 
people and, thus identify in both periods the same persuit of happiness, the 
disappointment of their desires and the waiting for new facts.
Keywords: La campaña, Carlos Fuentes, millenarianism, Latin-American 
literature

Resumo: Este texto propõe a análise da obra La campaña, de Carlos 
Fuentes, sob a perspectiva da doutrina do milenarismo. Os espaços pelos 
quais o protagonista, Baltasar Bustos, transita bem como seu relaciona-
mento com as demais personagens e o modo como ele se vê ao longo 
da narrativa são aspectos que merecem nosso olhar atento. Também 
o término da jornada de Bustos recebe nossa atenção, pois é possível 
interpretar sua história como interligada a do povo latino-americano, e 
assim, identifi car em ambos os mesmos períodos de busca da felicidade, 
de frustração de seus desejos e de tempo de espera por novos aconte-
cimentos. 
Palavras-chave: La campaña, Carlos Fuentes, milenarismo, literatura 
latino-americana

 

É a felicidade que te prometo. Ela é da Terra, e have-
mos de achá-la... Quando vier a luz, encontraremos 

outros homens, outro mundo, e aí... É a felicidade... 
Vem, vem...

Graça Aranha 

1 Este texto, em sua origem e com algumas modifi cações, é uma pequena parcela de nossa tese de doutora-
mento intitulada Sonhos e quimeras: o milenarismo em narrativas brasileiras e hispano-americanas, apresen-
tada na Faculdade de Letras, PUCRS, em 2004.

2 PRODOC no Instituto de Letras da UFRGS
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A obra La campaña,3 de Carlos Fuentes,4 narra a vida de Baltasar Bustos, abran-

gendo um período de dez anos de sua vida, a partir de 1810. Cabe a um de seus melhores 
amigos, Manuel Varela, contar as campanhas nas quais se engaja, isto é, as lutas pela 
independência da Argentina e de alguns países da América Latina, ao mesmo tempo em 
que persegue a bela Ofélia Salamanca. 

Essa mulher, pelo menos assim Baltasar crê do início até o fi nal da narrativa, apre-
senta dois aspectos que a afastam dele: (a) não sabe de sua existência nem da paixão que 
nutre por ela, e (b) possui posições políticas opostas a ele. 

Quando a viu pela primeira vez, Baltasar ensaiava furtivamente a troca dos recém-
nascidos que realizaria em breve. Seu ato consistia em seqüestrar o fi lho de Ofélia e do 
marido, o Marquês de Cabra, substituindo-o por uma criança negra. Porém, ao se exercitar, 
vislumbrou-a nua, por entre as cortinas, no toucador. A paixão que o tomou foi imediata e 
absoluta, o que não impediu que, noites adiante, realizasse a ação criminosa e desastrada. 
Sem se dar conta, quando trocou os bebês, derrubou uma vela no chão, gerando um incêndio 
incontrolável que matou a criança negra. 

Baltasar é um rapaz que tem um relacionamento confl ituoso com o pai e com a irmã, 
mas encontra nos amigos Xavier Dorrego e Manuel Varela ideais comuns, traduzidos numa 
esperança no futuro. São eles que o incentivam a fazer sua campanha político-amorosa, 
durante a qual conhece alguns ilustres heróis nacionais — reais ou inventados — e a atriz 
Gabriela Cóo, que se torna seu novo amor.

As difi culdades por que passa, ao longo de sua jornada, não apenas lhe alteram o 
físico mas, sobretudo, seu posicionamento ideológico. Baltasar nota a necessidade de ser 
mais fl exível frente a algumas situações para poder sobreviver e a algumas pessoas com as 
quais deve conviver. Ao longo dos anos, aprendeu a lutar a fi m de pôr em prática seu ideal 
de igualdade, como também precisou conhecer a si próprio, a lidar com suas frustrações, 
remorsos e desejos.

Ao término de La campaña, Baltasar fi nalmente encontra-se face a face com Ofélia 
e descobre não lhe ter afastado o fi lho recém-nascido, uma culpa que o perseguira ao longo 
dos dez anos relatados na obra. Fica sabendo que ela era uma revolucionária, mas que agia 

3 FUENTES, Carlos. La campaña. México: Fondo de Cultura Económica, 1990. Todas as citações reportam-
se a essa edição. 

4 Carlos Fuentes (Panamá/Panamá, 1928 - ) é novelista, ensaísta e crítico de cinema. Entre outras atividades 
foi Embaixador do México, na França (1972-1976); dirigiu, junto com Octavio Paz, a Colección Literaria 
Obregón; colaborou na Revista Mexicana de Literatura, na qual exerceu o papel de fundador e co-diretor com 
Emanuel Carballo; e ingressou no Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), como criador emérito, em 
1994. É considerado um dos escritores mais conhecidos da América Latina, não apenas pela quantidade de 
textos publicados, mas por ser um dos renovadores da prosa mexicana e um teórico da nova estética, oposta 
às normas acadêmicas. Suas narrativas possuem um misto de realismo, fi cção, humor e fantástico, e estão 
traduzidas para diversos idiomas. Algumas de suas obras são: Los días enmascarados (1954); La región más 
transparente (1958); La muerte de Artemio Cruz (1962); Aura (1962); Zona sagrada (1967); Cambio de piel 
(1967); La nueva novela hispanoamericana (1969); Todos los gatos son pardos (1970); Tiempo mexicano 
(1971); Terra nostra (1975); La cabeza de la hidra (1978); Gringo Viejo (1985); Cristóbal Nonato (1987); 
Valiente mundo nuevo (1990); La campaña (1990); Geografía de la novela (1993); Diana o la cazadora soli-
taria (1994); Nuevo tiempo mexicano (1995); La frontera de cristal (1995); Los años con Laura Díaz (1999); 
Instinto de Inez (2001); Los cinco soles de México (2000); La silla del águila (2003). La voluntad y la fortuna 
(2008). Cf. DUVIOLS, Jean-Paul. Dictionnaire culturel de l’Amérique Latine: pays de langue espagnole. 
Paris: Ellipses, 2000. p. 379; FRANCO, Jean; LEMOGODEUC, Jean-Marie. Anthologie de la litterature 
hispano-americaine du XXe siècle. Paris: PUF, 1993, p. 48-150; CARLOS Fuentes: estos fueron los palacios. 
In: Espejo de escritores. Entrevistas feitas por Abel Quesada para The New York Time Magazine. Hanover: 
del Norte, 1985. p. 81-104; e do site ofi cial do autor: CARLOS FUENTES: página ofi cial. [s.d]. <http://www.
carlos-fuentes.net.>. Acesso em 23 dez. 2009. 
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secretamente, isto é, como espiã, tendo esse trabalho arruinado sua saúde e beleza. Após 
essas revelações e com o fi nal do encantamento pela ex-bela, Bustos retorna a Buenos 
Aires, volta a conviver com os amigos porteños, adota a criança que uma vez seqüestrara, 
e que lhe fora entregue pela própria Ofélia, e une-se a Gabriela.

1 A campanha e os seus espaços

Apesar de a narrativa iniciar e terminar em Buenos Aires, esse ambiente quase 
não aparece, porque é um dos espaços onde Baltasar menos transita. A cidade é lembrada 
como um local em que o primeiro fundador, Pedro de Mendoza,5 e os homens e mulheres, 
que o acompanhavam e que sobreviveram às adversidades do início, a abandonaram com 
a certeza de que ali não encontrariam o El Dorado. Meio século depois, a cidade voltou 
a ser fundada e, novamente, o El Dorado desejado não surgiu das suas terras. O sonho da 
riqueza fácil mostrou-se ilusório e a necessidade do trabalho imperou entre seus habitantes: 
“Estaba una ciudad soñada para el oro y ganada para el comercio.”6

A capital é importante na narrativa porque é nesse espaço que a personagem prin-
cipal pode aprimorar-se intelectualmente. É em Buenos Aires que Baltasar Bustos convive 
com Dorrego e Varela, seus companheiros quase inseparáveis. Com eles, compartilha os 
mesmos gostos literários e os ideais pautados na Revolução Francesa. Sentado no Café de 
Malcos, Varela lê as cartas que Baltasar lhe envia e tece comentários sobre as atitudes do 
amigo, apoiando-o a seguir em suas empreitadas. O narrador age como o indivíduo que 
vê os acontecimentos à distância: situado na Capital, observa o que ocorre no interior do 
País e nas nações vizinhas.

Se os homens apresentam pouco entrosamento com o ambiente urbano, a relação 
que têm com o solo é de completa identifi cação, pois é junto dele que se concentra o de-
senrolar da ação narrativa. A campanha de Baltasar Bustos se dá sobretudo no interior de 
diversos países latino-americanos: Chile, Alto Peru — atual Bolívia —, Peru, ainda que, 
em alguns deles, também freqüente a alta sociedade das capitais. Porém, é no pampa que 
ele se vincula à terra ao mesmo tempo em que a repele.

O pampa é visto pelos seus moradores como um espaço que os protege de todos os 
perigos existentes nos grandes centros como, por exemplo, Buenos Aires, devido à distância 
geográfi ca que o separa da metrópole. Essa região não se mostra como um lugar privilegia-
do para se viver, mas resguarda os homens de tudo o que seja estranho ao ambiente, sem 
os renegar ao abandono e à solidão: “Mediaban veinticuatro leguas entre Buenos Aires y 
la frontera de la pampa, en Areco, y veinte más a Pergamino, [...] Las noticias llegaban 
tarde; los viajeros también.” 7

A importância do pampa reside no fato de despertar os sentimentos confl itantes que 
Baltasar tem para com o lugar e para com o pai e a irmã que moram ali. Apesar de deter seu 
olhar sobre a propriedade paterna ⎯ que possui um mirante para vigiar o redor e prevenir-
se dos ataques do mundo “vasto, indiferente y peligroso”8 ⎯, suas impressões podem se 
estender por toda região, uma vez que não há indícios de que as terras de sua família sejam 
diferentes das demais. Para o protagonista, a terra e a família estão relacionadas de forma 
indissolúvel, ambas despertam-lhe os sentimentos de amor e ódio.

5 Pedro de Mendoza era militar e, por ordem de Carlos V, chefi ou a expedição que partiu da Espanha em 1535 
para conquistar o Rio da Prata.

6 FUENTES, Carlos. Op. cit., p. 38.
7 Idem, p. 37.
8 Idem, p. 43.
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O pampa tem, ao mesmo tempo, uma topografi a capaz de fazer Baltasar Bustos 

sonhar enquanto se dirige à casa do pai, por lhe passar a idéia de um território sereno, 
calmo e infi nito, — “El horizonte estaba siempre presente. Era eterno. También era 
inalcanzable”9 — para logo o fazer associar a planície a um ambiente de tormentos, que 
lhe escuta os pensamentos e penetra em sua consciência carregada de culpa pela morte 
de uma criancinha. A causa é explicável, afi nal, nesses campos, “decía el dicho gaucho, 
andava metido el Diablo”.10 

Essa ambigüidade manifesta-se porque os espaços ocupados pelos homens, ora 
bondosos ora cruéis, acabam-lhes assimilando o caráter ambivalente ⎯ como o de Baltasar. 
Ele, que pretendia promover a igualdade entre os diferentes indivíduos, levou involunta-
riamente à morte aquele que teve um nascimento pobre. Desse modo, o pampa, que pode 
ser sujeitado aos homens, também os dobra à medida em que os faz fi carem a sós com 
seus pensamentos. O diabo não mora entre as coxilhas, mas essas, na sua sucessão infi nita, 
fazem com que os homens entrem em um estado de estupor e a consciência afl ore entre 
aqueles que cometeram algum delito.

Devido à distância que o pampa fi ca de qualquer outro lugar,11 o percurso que Bal-
tasar precisa empreender para chegar à fazenda paterna dá-lhe tempo para refl etir sobre 
seus atos. Entre um e outro pensamento, percebe que os ideais de igualdade, liberdade e 
fraternidade, tão simples na teoria, são difíceis de serem colocados na prática.

Num jogo de atração e repulsão, Balta ⎯ como os amigos também o chamam ⎯ 
sente-se seduzido pela planície argentina, desejando harmonizar-se com ela, não só porque 
nasceu ali e conhece-a muito, mas também porque aprecia Rousseau, que discorre sobre 
a necessidade de o homem desapegar-se dos itens materiais para desfrutar da natureza, 
onde poderá ser verdadeiramente feliz. Ao ter contato direto com as pessoas que habitam 
o campo e visualizar a exploração que causam à terra, desencanta-se com a paisagem, não 
conseguindo enxergar a pureza e beleza que julgava nela existir. Na verdade, percebe que 
seus sentimentos não passavam de mera idealização do espaço enquanto a realidade se 
fi gura de forma grotesca:

Sin embargo, la alharaca ajena, el sueño de la yeguada matrera, le habían permitido, 
después de todo, una comunión más cierta, por impedida, que esta soledad a lomo 
de mula en la que la pampa, sus riachuelos, sus árboles de durazno, sus leguas y más 
leguas de carcañal, habitadas sólo por avestruces enloquecidas, se le presentaban 
como otros tantos accidentes sombríos y contrastados. La pampa dejeba de ser el 
espejo de Dios en la tierra. Ahora, en vez de la comunión tan deseada, todo lo que 
veía en el horizonte eran problemas, contradicciones, opciones indeseadas, haciéndose 
todas ellas presentes en su ánimo, sin embargo, tan receptivo.12

Os demais territórios latino-americanos por onde anda também são signifi cativos 
porque, ao percorrê-los, desenvolve sua campanha revolucionária e amorosa. É ao atravessar 
cada um dos países pelos quais luta e ao superar as difi culdades do caminho que se torna 

9 Idem, p. 38.
10 Idem, p. 42.
11 Pouco antes dos movimentos que levariam a Argentina à Independência, o país “era um deserto de bolsões 

populacionais (Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Mendonza, etc.), freqüentemente mal interliga-
dos.” Cf. POMER, Leon. As independências na América Latina. Tradução de Rubens Eduardo Ferreira 
Frias. São Paulo: Brasiliense, 1999. p. 95.

12 FUENTES, Carlos Op.cit.,  p. 40-41. Grifo nosso.
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homem de ação e muda de aparência física. Nessa trajetória, deixa de ser um mero fi lho 
de fazendeiro, intelectualizado, rico e idealista para ser um líder respeitado e conhecido 
em toda a América Latina: “La fama lo precedia”.13 

Em sua jornada, o porteño percorre diversos locais latino-americanos. Ele peregrina 
pelo Alto Peru, pelos Andes e por Veracruz não apenas para colaborar com os revolucioná-
rios que visam à independência dos países da América do Sul, mas porque está no encalço 
de Ofélia Salamanca. 

Apesar de Bustos ter-se apaixonado por Ofélia quando ela morava com o marido na 
Argentina e de a ter acompanhado à distância pela América do Sul, é no México, na cidade 
de Veracruz, que se dá o encontro dessas personagens. Esse espaço torna-se importante 
porque é onde termina a campanha política e amorosa de Baltasar; ao chegar ali, já havia 
adquirido a estatura de um herói. Ao alcançar essa condição, encontra-se com Ofélia, 
conhece a verdade sobre o posicionamento político e ideológico da mulher, e vê que ela 
recuperara o fi lho recém-nascido. 

Em Veracruz, descobre que Ofélia Salamanca sempre foi uma aliada, uma revo-
lucionária como ele, mas que, ao invés de pegar em armas e atuar nas frentes de batalha, 
agia como espiã. Usando sua beleza ⎯ a mesma que o encantou ⎯ seduzia os inimigos, 
obtendo informações que eram utilizadas pelos defensores das independências. Também 
aí a vê com o fi lho, a criança que julgara ter afastado dela quando, numa noite de maio de 
1810, a trocara por um recém-nascido negro. 

Assim, Veracruz é duplamente importante para Bustos porque lhe propicia o 
último olhar sobre Ofélia ⎯ agora uma sombra da beleza do que fora, quebrando o 
encantamento que lhe lançara ⎯, e simboliza a última etapa do amadurecimento e o 
início de uma nova vida para ele.

Entretanto, dentre todos os lugares pelos quais Baltasar Bustos passa, o mais ex-
pressivo é El Dorado.14 Procurado pelas mais diferentes pessoas, ao longo dos séculos, é 
encontrado e visitado em delírios por ele. Esse local imaginário mostra-se tão signifi cativo, 
que a narrativa oferece uma narração detalhada da passagem de Bustos por esse espaço. 

O El Dorado, de La campaña, apresenta-se todo feito de luz, numa aparência etérea 
e diáfana. Nele, Bustos sente-se cercado por seres que não vê e dentro de uma cidade que 
apenas intui existir. Tal como o produto de um sonho ou delírio, não percebe com clareza 
as formas ao seu redor, vislumbrando imagens (de)formadas por diferentes elementos 
luminosos que se justapõem como num caleidoscópio. Por só existir em sua imaginação, 

13 Idem, p. 183.
14 O El Dorado é um espaço que faz parte do imaginário ligado às Américas Latina e Central. Nos seus pri-

mórdios não correspondia a uma localização geográfi ca: Na época dos conquistadores, o ouro é o objeto de 
seu desejo, sendo procurado ao longo de todo o território latino-americano. Algum tempo depois, ao lado do 
ouro, a prata passou a ser procurada, e esses dois metais foram aqueles carregados ao Velho Mundo, na sua 
forma bruta ou de utensílios roubados dos habitantes da terra. Os explorados também acreditavam que num 
vale onde havia um lago de águas verdes cercado de árvores de canela, encontrariam o Homem Dourado, um 
homem que vivia coberto pelo ouro. Não tardou para que a cobiça modifi casse esse mito, transformando-o 
num país dourado. Não foram poucas as expedições que partiram em busca d’ El Dorado ou Eldorado e, 
a cada uma que falhava, mais o intento de encontrá-lo se acirrava. Com Colombo, por um momento, o El 
Dorado aparece como uma das feições do Paraíso Terrestre. Cf. NOUHAUD, Dorita. Eldorado. In: BRU-
NEL, Pierre. (Org.) Dicionário de mitos literários. 2. ed. Tradução de Carlos Sussekind et al. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1998. p. 315-318. Sobre o El Dorado ver também MAGASICH-AIROLA, Jorge; BEER, 
Jean-Marc de. As regiões do ouro. In:___. América mágica: quando a Europa da Renascença pensou estar 
conquistando o Paraíso. Tradução de Regina Vasconcellos. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 113- 153.



22

Conexão Letras
imprime-lhe o motivo de sua existência, Ofélia Salamanca. A lembrança de seu nome 
tem o poder de evocar a imagem feminina que ocupa seus sonhos e pensamentos nos 
últimos tempos:

Los edifi cios eran producto de la luz, desde las puertas y ventanas hasta los altísimos 
techos de las torres, los relojes eran de luz, y las calles, grandes trazos luminosos; por 
las avenidas pasaban veloces carruajes de luz, que parecían impulsados por la luz y 
dirigidos hacia la luz; y en cada esquina, en cada puerta, en cada techo, la luz escri-
bía mensajes incomprensibles, trazaba letras, signos y fi guras, nombres integrados 
velozmente por una suma vertiginosa de puntos de luz, en un marco que era como 
un emblema de la luz. Y en ese marco, el rapidísimo tecleo de los puntos luminosos 
escribió un solo nombre, repetiéndolo en sucesivos fogonazos, hasta imprimirlo en 
la retina com la permanência de algo grabado en piedra. Y ese nombre era OFÉLIA 
SALAMANCA, OFÉLIA SALAMANCA, OFÉLIA SALAMANCA.15

Se em El Dorado os homens depositaram os sonhos de bem-viver e acreditaram 
na possibilidade de desencadear a felicidade, a presença da amada, para Baltasar, faz-se 
indispensável nesse lugar. Sem ela, não possui razões sufi cientes para se engajar nas ati-
vidades revolucionárias que passam a lhe fornecer sentido para a vida. A descoberta de 
El Dorado ocorre quando está inconsciente, ou seja, quando o sonho predomina em sua 
mente. Se é real ou imaginário, não importa. Interessa que a caminhada de Baltasar por 
tal espaço funciona como um ritual de passagem e de crescimento. Por ser um ambiente 
relacionado à imaginação, necessita de pessoas crédulas sobre sua existência, que ainda 
tenham certa ingenuidade e pureza. 

Quando vislumbra El Dorado, Baltasar apresenta tais características. Trata-se de 
um idealista, que crê na possibilidade de com seu esforço transformar o mundo num lugar 
melhor de se viver. É um jovem movido pela paixão, por um amor platônico. Seu envol-
vimento com a causa revolucionária e com os sentimentos que devota à Ofélia Salamanca 
são tão grandes que sua ingenuidade não é apenas intelectual ou emocional, mas também 
física. Inexperiente sexualmente, não se entrega a nenhuma mulher, evitando macular seu 
sentimento por Ofélia, ou seja, é puro também no corpo.

À saída do El Dorado, Baltasar está diferente. No que se refere ao plano ideológi-
co, começa a se dar conta de que as independências dos países latino-americanos seriam 
insufi cientes para o alcance da liberdade, da fraternidade e, principalmente, da igualdade 
que tanto almejava aos homens. No plano pessoal, durante seu delírio, teve primeira ex-
periência sexual. Portanto, o El Dorado simboliza para Baltasar a perda da credulidade, 
da ingenuidade e da pureza, justamente os sentimentos necessários para a existência de 
sua crença:

Pero Baltasar Bustos,[…], no sentió un grito de rechazo, sino algo peor, más insidio-
so: una náusea parecida a la pérdida de la inocencia, una afi rmación, sutil como un 
veneno, de algo totalmente irracional, mágico, que desmoronaba con unas cuantas 
imágenes seductoras e inasibles toda la paciente construcción racional del hombre 
civilizado.16 

Ir ao El Dorado signifi cou-lhe conhecer um ambiente sonhado por muitos indivíduos 

15 FUENTES, Carlos. Op. cit., p. 96.
16 Idem, p. 97.
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e haver freqüentado um dos espaços ⎯ ainda que irreal ⎯ mais antigos do Novo Mundo. 
Foi uma experiência ímpar por lhe ter oportunizado a vivência dos sentimentos dos pri-
meiros europeus, isto é, dos homens que acreditaram ser possível o restabelecimento da 
harmonia primordial entre humanos e a natureza, relação que se havia perdido no Velho 
Continente, e que se mostrou também impraticável na América:

[Baltasar Bustos] Estaba convencido de que había llegado al pasado más remoto, 
al origen de todas las cosas, y que este origen mágico, de brujería y engaño, no era 
el de una perfecta asimilación del hombre con la naturaleza, sino, nuevamente, un 
divorcio intolerable, una separación que lo hería en lo más seguro de sus convicciones 
ilustradas. Quería creer en el mito de los orígenes, pero no como mito, sino como 
realidad de mundo e individuo conciliados.17

Baltasar ⎯ tal como os antigos heróis civilizadores ⎯ sai de seu território conhe-
cido e vive aventuras em terras estranhas. Dirige-se a diferentes localidades, retorna a eras 
passadas para se aprimorar e poder vencer adversidades que se postarão a sua frente. 

Sua infância e adolescência foram vividas no pampa, mas sem privações, pois era 
fi lho do fazendeiro. No decorrer da campanha, seu organismo necessita reagir às adversida-
des topográfi cas para poder se adequar ao contato com a terra. Mesmo quando se encontra 
em locais urbanos, como Buenos Aires, possui atitudes e hábitos relacionados aos ideais 
revolucionários da época, diferenciando-se dos homens que habitam o pampa. Por exten-
são, Bustos também se afasta dos sentimentos de barbárie que considera pertencentes ao 
território habitado pelos gaúchos, seres dos quais busca se distinguir constantemente. 

Se esses são fortes, ágeis e com poucos conhecimentos externos ao universo em 
que moram, a aparência de Bustos é oposta à deles, assim como sua curiosidade intelec-
tual é acentuada. Mesmo sem se dar conta, a proximidade com a terra torna-o semelhante 
a tais homens gerando-lhe sentimentos diversos: de satisfação pelo porte e repúdio pela 
aproximação dos atos que praticam.

2 Baltasar, ele e os outros

A luta pela independência do solo latino-americano possibilita alterações em Bal-
tasar a tal ponto que ele próprio se estranha. Percebe não ser mais um idealista, ao mesmo 
tempo em que se dá conta de estar próximo do jeito de ser dos gaúchos. A princípio nota 
isso pela própria aparência física modifi cada, não observando que sua transformação e 
similaridade a esses homens vão além, e alcança a maneira de se posicionar frente à vida, 
isto é, de sua ação estar voltada para a necessidade de sobreviver.

A mudança ocorre sem que ele veja tal processo. O primeiro indício é o de ordem 
física, com o corpo perdendo o aspecto de uma massa amorfa e ganhando contornos defi -
nidos. A intensa atividade física exigida pelos grupos revolucionários, que estão sempre se 
movimentando, faz com que as elucubrações a que estava acostumado, em Buenos Aires, 
dêem lugar à ação, ou seja, Baltasar deixa a simples teorização de seus ideais e passa à 
prática. A inércia faz parte do passado e ele se torna um homem que luta por uma América 
Latina independente, mais justa e fraterna. Porém, essa transformação física, que refl ete 
seu novo posicionamento, dá-se lentamente, sendo-lhe penosa porque não signifi ca que 
sua ação alcance o objetivo desejado — o de gerar a igualdade entre todos os seres.

17 Idem, ibidem.
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O olhar de Baltasar, que é míope, aparece referido diversas vezes na narrativa, 

tendo muito mais um sentido simbólico do que literal. No início da obra, a personagem 
carrega consigo “la impresión de peso y miopía”18 numa alusão aos quilos a mais que tem 
e à visão defi citária. Conforme a ação se desenrola, passa a registrar o fato de não enxergar 
bem quando escreve a Dorrego e Varela. É como se pedisse desculpas aos amigos por não 
conseguir explicar os acontecimentos revolucionários. 

Segundo Magdalena Perkowska-Alvarez,19 o problema visual de Bustos representa 
sua difi culdade em compreender o mundo. Os confl itos psicológicos que o atormentam 
provêm da inabilidade de perceber e comparar diferentes elementos concomitantemente, 
devido ao seu ângulo comprometido: 

Estas referencias [sobre el impedimento visual] dejan de denotar y comienzan a 
connotar apuntando a la incapacidad del personaje de percibir y aprehender el mundo 
que lo rodea. Siendo miope, Baltasar puede ver sólo de muy acerca; en otras pala-
bras, le faltan la perspectiva y la habilidad de ver varias cosas a la vez y establecer 
relaciones entre ellas.20

Para o protagonista, torna-se sem valor a equação “ver e saber”,21 pois seu testemu-
nho e suas refl exões sobre a realidade se acham comprometidos. Trata-se quase de uma 
impossibilidade de se aproximar do verídico, uma cegueira ideológica a partir da qual só 
percebe as situações que não coloquem em xeque suas convicções e ideais.

Ao se engajar nas lutas revolucionárias, Baltasar confronta-se com suas limitações 
físicas e militares. Amante das letras e habituado ao meio urbano, apesar de ter nascido e 
crescido na fazenda do pai, falta-lhe a habilidade de comando e a capacidade de se impor 
aos homens e ordenar-lhes atos destrutivos:

¿Qué demonios ando haciendo yo, gordo, ciego y enamorado de mis libros, en estas 
soledades salvajes? 

....................................................................................................................
Otros siglos, otros sueños y cuanto los negaba, se presentaron en confusión desbor-
dada en el trayecto de Baltasar Bustos. Los encuentros de armas nunca ocurrieron. 
El improvisado soldado de la independencia nunca tuvo que ordenar una formación 
de batalla, y más de una vez la palabra “fuego” se le congelo en la boca.22

O interessante é que sua aparência oscila de acordo com a aproximação ou a distância 
em que se encontra de Ofélia Salamanca. Ao sabê-la longe, vai a seu encalço e adquire 
um corpo viril, porém, ao acreditar estar perto dela, perde essa feição. Isso talvez aconteça 
porque, inconscientemente, não deseja a aproximação com a mulher. O amor e a admiração, 
acrescentados ao sentimento de culpa por ter-lhe tirado o fi lho, fazem com que Baltasar 
não lhe queira parecer atraente, possuindo, assim, uma conduta paradoxal. 

18 Idem, p. 26. 
19 PERKOWSKA-ALVAREZ, Magdalena. Un realismo censurado: la poética del des/engaño en La campaña 

de Carlos Fuentes. CRICCAL: les nouveaux réalismes ⎯ autre réel, autre écriture. Paris, 2ème série, n. 25, 
p. 95-103, 4ème trim. 2000.

20 Idem, p. 100. 
21 Perkowska-Alvarez afi rma que a vista defi ciente de Balta pode ser entendida como uma incapacidade do 

homem em encarar o mundo; “cegado por sus ideas, intereses, miedos o preferências, solamente puede o 
quiere ver fragmentos, aspectos y, a veces, prefi ere no ver”. Idem, p. 101. 

22 FUENTES, Carlos. Op.cit., p.76.
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Além desses aspectos, a alteração na aparência sugere, para Baltasar, sua aproximação 

com os gaúchos. Se fi sicamente ele e os gaúchos passam a se parecer, dado o porte esbelto 
e a destreza para executar tarefas braçais, seus estados de espíritos continuam distintos. 
Enquanto os esses aceitam as imposições dos fazendeiros e lhes servem sem contestação, 
aquele participa das revoluções que vão contra o sistema governamental estabelecido em 
diversos países. A subserviência dos gaúchos aos (des)mandos dos patrões faz com que ele 
os despreze. Afi nal, o que ocorre nas fazendas é uma reprodução do sistema feudal, há muito 
falido na Europa. Os códigos e as atitudes que regem a vida daqueles que habitam a fazenda 
paterna e os arredores nada têm em comum com seu modo de ser cosmopolita.23 

O desprezo que sente por todos os gaúchos é destilado contra os homens que prestam 
serviço a seu pai. Numa primeira ocasião, esse sentimento ocorre porque crê que esses se 
consideram superiores a ele por possuírem melhor físico. Depois, a aversão se mantém pela 
passividade com que os homens do campo aceitam imposições dos fazendeiros, praticando 
atos contrários à ideologia de Baltasar.

O rancor de Bustos para com os gaúchos apresenta-se mais forte ao se sentir infe-
riorizado, isto é, ver que eles se mostram altivos por serem mais ágeis, conhecerem as lidas 
do trabalho e desempenhá-las bem, ao contrário do fi lho do patrão que nem enxergar direito 
consegue sem o auxílio dos óculos. Baltasar revolta-se ao perceber que sua cultura e seus 
ideais, dos quais se orgulha, não signifi cam nada para os homens da fazenda, instigando-lhe 
a executar atos autoritários e despóticos que condena em outras situações. Esquece-se que 
apregoa a liberdade, a fraternidade e, sobretudo, a igualdade entre todos os homens:

Le gustaba darles órdenes y sentirlos humillados. Su padre se lo criticaba cariñosamente. 
“La caridad empieza por casa. Si quieres ser justo, comieza con los que te sierven”. 
Pero Baltasar veía en le gauchaje algo similar a una horda de mongoles. [...] Baltasar no 
imaginaba, simplemente, un futuro con gauchos. [...] Eran los agentes de un holocausto 
improductivo, que iba dejando el campo regado de cadáveres. Y ofendían aún más la 
sensibilidad de Baltasar porque eran nómadas, inarraigables, negaciones ambulantes 
de la vida sedentaria que él identifi caba con la civilización.24 

Seu desprezo por esse grupo social é tão intenso que não hesita em humilhar um 
dos trabalhadores de seu pai na frente de todos os outros. Mesmo sabendo que, com seu 
ato, tornará terrível a vida desse homem, nada o impede de agir:

El joven gaucho que le detenía la mano se parecía a Baltasar. Era un Baltasar sucio, 
barbado, hambriento, aunque saciado de vaca muerta. La cara redonda, la mirada 
lejana, la cabellera de bucles tornasolados por la intemperie [...]
Baltasar miró a ese gemelo atroz y tuvo la lucidez de devolverle el apretón, tomarle 
la muñeca al gaucho, levantarle violentamente la manga y revelar las heridas crueles 
del antebrazo. La educación del campo, bárbara y rechazada, regresó a él y él sentió 
repugnancia de dejarse vencer por los orígenes detestados [...]
[…] Todos lo miraron con desprecio al joven gaucho primero, y con compasión 
después; y los mismos sentimientos, sólo que invertidos, se los ofrecieron a Baltasar 
Bustos.25 

23 Segundo Menton, é possível ver La campaña como uma novela neocriolista, pois tematiza a civilização e 
a barbárie. Cf. MENTON, Seymour. Crónica de uma guerra denunciada:“La campaña” de Carlos Fuentes. 
In:___. La nueva novela histórica de la América Latina 1979-1992. México: Fondo de Cultura Económica, 
1993. 

24 FUENTES, Carlos. Op.cit.,  p. 44.
25 Idem, p. 53-54.
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A aversão traz um sentido oculto: Baltasar se vê refl etido no gaúcho. Inicialmente, 

o formato do rosto, o olhar distante e os cabelos revoltos e queimados são aspectos que 
sugerem a parecença entre eles. Depois, reconhece, no outro, características pertencentes a 
si próprio, isto é, a inabilidade em lidar com armas brancas e a difi culdade de se defender, 
tendo em vista as cicatrizes no braço daquele a sua frente. A aproximação entre os dois 
ainda se estende aos sentimentos de compaixão e desprezo que despertam nos homens que 
servem a José Antonio Bustos. Portanto, por não possuir as habilidades necessárias para 
viver no pampa ⎯ dadas as feridas e a aparência ⎯, o gaúcho é um duplo de Bustos que, 
ao se ver nele, o despreza.26 A maneira violenta como ele faz o reconhecimento, aponta 
que apesar de estar afastado do pampa, a educação que teve aí não se apagou, mas está 
sempre viva. Mesmo que Baltasar seja um jovem culto, em sintonia com as novas idéias 
e com a civilização, não há como negar sua origem. A educação informal do campo, os 
códigos de conduta conhecidos ⎯ mas não escritos ⎯ por todos os habitantes estão la-
tentes, podendo a qualquer momento, como ocorreu, afl orar e mostrar-lhe que a barbárie 
ainda está presente no seu espírito. 

O ato intempestivo de Bustos nos faz perceber que ele próprio ainda não consegue 
agir com fraternidade. O sentimento, apregoado nos livros franceses que lê e que considera 
essencial para a formação da sociedade que almeja,27 está distante de seu comportamento. 

Os sentimentos antagônicos de Bustos não são direcionados apenas aos homens 
que trabalham na fazenda paterna. Com o próprio pai e com a irmã Sabina também de-
senvolve relações confl ituosas, pautadas tanto no amor familiar e no respeito, quanto no 
ódio e na indiferença.

O pai, José Antonio Bustos, é um típico estancieiro e, ao contrário do fi lho, que crê 
ferrenhamente nos ideais franceses, ora julga-os pertinentes, ora totalmente sem propósitos. 
Portanto, as várias oscilações que caracterizam Baltasar encontram eco no próprio pai: “⎯ 
Si me encuentras muerto con una vela en la mano, quiere decir que acabé por darte la razón. 
Si me encuentras con las manos cruzadas sobre el pecho y enredadas en un escapulario, 
signifi ca que me aferré a mis ideas y me morí condenando las tuyas.”28

A presença do escapulário é signifi cativa, pois mostra o apego à religiosidade, 
isto é, à ordem estabelecida e vigente, em oposição à vela, que ⎯ para ele ⎯ simboliza 
a razão, a iluminação, o caminho apontado pelo fi lho como sendo aquele por onde che-
garão as mudanças que se anunciam. Sua morte indica que esse impasse permaneceu até 
o fi m da vida, já que faleceu segurando um escapulário e uma vela. Nem reacionário, 
nem revolucionário, o pai de Baltasar deixou-lhe como herança a tarefa de provar a si 
mesmo que a opção pelas independências pode ser o melhor caminho para a felicidade 
do povo latino-americano.

26 Baltasar demonstra, ao longo de sua trajetória, diferenciar-se do seu duplo pela coragem e pela capacidade 
de se defender dos adversários. Tal distinção o colocará ao lado das fi guras revolucionárias da América 
Latina, como Miguel Lanza, Pe. Idelfonso de las Muñecas e Pe. Quintana, fazendo-o um contestador da 
ordem político-social vigente.

27 Segundo Alain Pessin, a fraternidade entre os homens é um item indispensável na obtenção de uma socie-
dade utópica. Para esse autor, “ela [a Fraternidade] seria de natureza a dissolver as perversões do caminho, 
a reduzir a pobreza, a preservar a capacidade de nos desenvolvermos a acolher todos os homens, a fazer da 
tolerância outra coisa que uma marca de butique”. Cf. PESSIN, Alain. Le retour de l’utopie. L’imaginaire 
utopique aujoud’hui. Paris: PUF, 2001. p. 16. No original: “elle [la Fraternité] serait de nature à dissou-
dre les perversions de la marche, à réduire la pauvreté, à préserver la capacité de nos environnements à 
accueillir tous les hommes, à faire de la tolérance autre chose qu’une enseigne de boutique”. 

28 FUENTES, Carlos. Op. cit., p. 37.
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Esse comportamento titubeante de José Antonio Bustos não aborrece Baltasar, que 

lhe nota na indecisão a capacidade de não se deixar tomar por paixões. O fi lho admira-
lhe o domínio sobre os sentimentos e gostos com o objetivo de visualizar prós e contras 
com maior clareza. A ausência de radicalismos ⎯ que não encontra em nenhum outro 
companheiro ⎯ leva o jovem a procurar o pai e admirar-lhe as atitudes: “Baltasar ima-
ginaba a su padre como un hombre en el umbral entre la vida y la muerte, pero también 
entre la razón y la sinrazón, entre la independencia y la colonia, entre la revolución y la 
contrarrevolución.”29

Com a irmã Sabina, o relacionamento de Baltasar não é tranqüilo. Ao mesmo tempo 
em que lhe tem carinho fraternal e a admira por permanecer na fazenda, Baltasar a odeia, 
mas também sente pena por saber que ela não gosta da vida que leva. 

Sabina surge na narrativa como uma personagem que se opõe explicitamente ao irmão, 
não compartilhando seus ideais e sonhos: “Decide: ¿eres leal a tu familia o a tu revolución?”.30 
Enquanto Bustos simboliza o ser que idealiza um mundo, a irmã representa o apego à vida 
prática, à necessidade de sobreviver às adversidades do dia-a-dia. Para ela, as mudanças 
pelas quais Baltasar anseia servem apenas para desestabilizar o mundo, gerando o caos na 
ordem social que conhece e na qual está bem adaptada: “Tú y tus ideas nos han dejado a la 
intemperie. Teníamos un refugio: la colonia. Teníamos una protección: la Corona. Teníamos 
una redención: la Iglesia. Tú y tus ideas nos han dejado a merced de los cuatro vientos. Mira 
nada más, hermano. ¡Qué daño le hacen los tuyos a los nuestros!”31

À irmã de Bustos não há possibilidades de ilusões porque as adversidades do pampa 
endureceram-lhe o coração. O amor e o casamento com o homem amado são, em sua per-
cepção, quimeras de moças casadoiras. Ao contrário de Bustos que sonha com Ofélia, Sabina 
refere-se aos homens apenas como machos dos quais não espera e nem deseja dar afetos.

Na época que Baltasar mantinha uma posição apática diante da vida, pautada nos 
discursos e imprecações contra a política estabelecida, Sabina já era uma mulher de ação. 
Portanto, o vínculo que estabelecem com a violência também é diferenciado. Para ele, os 
atos brutais se justifi cam se forem em prol de uma causa nobre e voltados aos inimigos 
declarados. Por sua vez, a irmã é perita em lidar com facas. Como está restrita ao universo 
da fazenda e reprimida pelo pai, não pode ferir a semelhantes a si. A exteriorização de sua 
brutalidade ocorre então contra aqueles que pode subjugar. Na impossibilidade de agredir 
aos homens, lança mão do poder que exerce sobre os cachorros pertencentes à fazenda:

Baltasar vio a Sabina manchada de sangre, con un cuchillo en la mano, degollando 
perros y arrojándolos al zanjón que se llenaba de despojos, y así descubrió Baltasar, 
viéndola manejar un envenado con la fuerza y destreza de diez hombres que su 
hermana amaba los cuchillos... […]
[…] ella se pasó la mano por la boca, se la embarró de sangre y corrió hacia la estancia 
pero sin abandonar el cuchillo…32

Os dois irmãos mostram-se, assim, como representantes de duas posições apostas: 
ele ligado à civilização e ela, à barbárie. As atitudes deles são contrárias às que podería-
mos esperar: enquanto Sabina estaria inserida numa esfera ligada à fragilidade, Baltasar, 
devido a sua condição masculina, tenderia à brutalidade. Porém, é natural que Sabina, por 

29 Idem, p. 45. 
30 Idem, p. 50. 
31 Idem, p. 47.
32 Idem, p. 61
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ser a única mulher na fazenda do pai e por viver no meio dos gaúchos, acabe assumindo 
atitudes violentas ⎯ afi nal essa é a maneira que encontrou de impor sua vontade. Já Bal-
tasar, como deseja se afastar do ambiente em que se criou, procura manter-se distante de 
ações agressivas, preferindo a refl exão sobre as causas e conseqüências dos problemas 
que despontam a agir na tentativa de solucioná-los.

Se Baltasar e Sabina não conseguem superar suas diferenças, os sentimentos ver-
dadeiramente fraternais encontram vez nos três amigos de Buenos Aires. Baltasar Bustos 
tem em Manuel Varela e Xavier Dorrego os companheiros com os quais não apenas 
compartilha a amizade, mas mantém afi nidades intelectuais e ideológicas. Com esses dois 
amigos, ele se corresponde durante sua peregrinação pela América do Sul e dedica-lhes, 
para seu infortúnio, confi ança cega.

Como é Varela quem narra a história, vemos os acontecimentos pelo seu prisma, 
até porque ocasionalmente ele tece comentários sobre os fatos relatados por Baltasar a 
partir das cartas que recebe do amigo. O tom fraternal com que trata o protagonista tem 
dois objetivos: estimular o amigo distante a seguir sua jornada e sensibilizar o leitor para 
a campanha de Baltasar.

Os três assemelham-se a irmãos tamanho o afeto que os une. A simpatia pelos pen-
samentos dos iluministas faz com que cada um deles aprecie um dos principais pensadores 
franceses promovendo, em solo argentino, uma reprodução da cena parisiense:

Dorrego es voltaireano, cree en la razón, pero sólo se la concede a una minoría 
iluminada capaz de conducir a la masa hacia la felicidad; Bustos es rousseauniano, 
cree en la pasión que nos lleva a recuperar la verdad natural y a reunir, como en un 
haz, las leyes de la naturaleza y las de la revolución. Son dos caras del siglo XVIII. 
Hay una más, la mía, la de Manuel Varela el impresor, que es la máscara sonriente 
de Diderot, la convicción de que todo cambia constantemente y nos ofrece, en cada 
momento de la existencia, un repertorio de donde escoger.33

La campaña termina sem que Baltasar saiba que seus últimos dez anos foram de-
terminados por esses amigos que dispuseram de sua vida para a realização das propostas 
revolucionárias. Quem vive a jornada, passa por difi culdades, supera medos e obstáculos 
é Baltasar, mas tudo isso orquestrado por Dorrego e Varela, sob a desculpa de que dessa 
maneira ajudavam o hermano menor ⎯ como o chamavam ⎯ a realizar seu projeto de 
colocar na prática os ideais franceses:

 
Nosotros, en la década de nuestra participación revolucionaria, lo animamos desde 
Buenos Aires, le impusimos aquella comisión en el Alto Perú siguiendo los pasos de 
Castelli, y lo lanzamos a una vida de peligros y aventuras que Dorrego y yo, pues, 
ni por asomo vivimos personalmente...34

Se considerarmos as adversidades e perigos enfrentados por Balta, durante sua 
trajetória, a amizade que os amigos lhe devotam é, no mínimo, ambígua. O jovem confi a 
plenamente nos dois, revelando-lhes seus sentimentos, angústias, vitórias e desapon-
tamentos, mas lhes conhece apenas uma face, aquela que eles lhe mostram no Café de 
Malcos. Por outro lado, Dorrego e Varela não agem de má fé para com Bustos, pois não 
lhe desejam mal algum, apesar de não serem completamente sinceros com ele, ao lhe 

33  Idem, p. 25.
34  Idem, p. 253. Grifo nosso.
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ocultarem o envolvimento que têm na sua peregrinação. O que percebemos é uma maior 
lealdade no hermano menor, fruto talvez de sua ingenuidade e da alegria de ter encontrado 
companheiros para seu aprimoramento intelectual.

A camaradagem também se faz presente nos contatos que Bustos estabelece com as 
diversas personagens envolvidas nas lutas de independência dos países latino-americanos nas 
quais se engaja. Se Dorrego e Varela são amigos permanentes, Echagüe, Arias, Miguel Lanza, 
Pe. Ildefonso de las Muñecas e Pe. Quintana — cada um em seu tempo — são companheiros 
de determinados momentos de sua campanha e fornecem, em parceria com os dois primei-
ros, o apoio de que Baltasar necessita para dar seguimento a sua jornada. Sem eles e sem as 
experiências que com eles desfruta, não poderia concluir sua empreitada com sucesso.35 

Baltasar é um utopista, ao mesmo tempo em que é um indivíduo voltado para o 
mundo. Ele procura pessoas que estejam a par dos problemas que afl ijam os homens, que 
sejam altruístas e que não se conformem em manter uma estrutura social em que nem todos 
são felizes, nem vivam harmoniosamente. Portanto, anseia encontrar alguém que tenha 
o seu desprendimento para auxiliá-lo na sua tarefa de melhorar a sociedade: “O utopista 
almeja o homem do mundo, isto é, aquele que, contrariamente a ele, alinhe seu passo com 
o do mundo, um divertimento em que descobre a inteligência e a generosidade.”36

Espera que os heróis locais, entre eles Mariano Moreno, transformem a Argentina num 
grande país, sem participar das ações que desencadeiem as mudanças que almeja. Posteriormen-
te, porém, assume a responsabilidade de também alterar a ordem vigente, deixando a passividade 
e tornando-se um ser atuante, ao lado de outras pessoas que têm a mesma intenção.  

Pe. Ildefonso de las Muñecas e Pe. Quintana são alguns revolucionários que mos-
tram a Bustos que a sociedade igualitária e fraterna que procura constituir é uma utopia. A 
luta na qual estão engajados visa apenas à alteração do governo, uma vez que a condição 
social da população não sofrerá melhorias. Eles também lhe fazem ver que o povo, de 
modo geral, não tem idéia do que de fato ocorre no próprio país. A cena do jovem herói 
falando para os índios que não o compreendem é exemplar disso:

Vio Baltasar que algunos indios se hincaron, y rápidamente descendió del caballo, 
les tocó las cabezas cubiertas por la gorra india, a cada uno le fue ofreciendo las 
manos, [...] ⎯ Nunca más, somos iguales, nunca vuelvan a hincarse, esto se acabó, 
todos somos hermanos, ustedes deben gobernarse a sí mismos, ustedes deben dar el 
ejemplo, ustedes están más cerca de la naturaleza que nosostros...
El padre De las Muñecas tomó del brazo a Baltazar diciéndole: ⎯ Está bien, basta 
ya, no insistas, has sido escuchado. [...]
⎯ Mentira, padre. No he sido escuchado. ¿Cuántos de estos indios hablan español? 
⎯ Muy pocos, casi nadie, es cierto ⎯ [...]37

35 Segundo Seymour Menton, essa novela está estruturada tanto no ritmo binário quanto ternário para “refl ejar 
la ideología pregonada de fl exibilidad y de pluralismo” (p. 246). Através desses ritmos, Fuentes mostra os 
encontros violentos entre espanhóis e insurgentes; as Guerras de Independência, na América do Sul, nos pa-
íses de língua espanhola; os confrontos entre liberais e conservadores; as lutas entre governo e guerrilheiros. 
Ainda segundo Menton, o ritmo binário aparece sobretudo nos amores chilenos de Baltasar Bustos, Ofélia e 
Gabriela, e no duplo fuzilamento em Veracruz da Virgem de Guadalupe. Já o ritmo ternário está presente nas 
diversas relações de amizade e companheirismo que Baltasar estabelece ao longo da narrativa. Tais compo-
sições são reforçadas pela estrutura do próprio texto, formado ora por dois ora por três elementos: “El ritmo 
binario/ternario se refueza estilísticamente a través de toda la novela con series de dos o três sustantivos, 
adjetivos y verbos paralelos”. Cf. MENTON, Seymour. Op. cit., p. 248.

36 Cf. PESSIN, Alain. Op. cit., p. 19. No texto original: “L’utopiste procure à l’homme du monde, c’est-à-dire 
à celui qui, contrairement à lui, aligne sa  marche sur celle du monde, un divertissement où il découvre de 
l’intelligence et de la générosité.”

37 FUENTES, Carlos. Op. cit.,  p. 83-84.
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Provavelmente, a conscientização de Bustos apresenta-se como o momento mais 

doloroso da campanha, pois percebe que as pessoas por quem luta não o entendem, e que 
talvez nem compartilhem de seus anseios sociais. A cena também mostra Baltasar como 
um homem voltado para o mundo desejando tornar a América Latina mais justa a quem 
o quiser ouvir.38 

A personagem que ajuda Balta a perceber que a realidade difere daquela que acredita 
existir é o Pe. de las Muñecas, um revolucionário39 desejoso de instaurar uma nova ordem 
social, mas sem expectativas de a obter no plano terreno como ele próprio expressa: “Allí 
[en otro mundo] espero encontrar la justicia que acabas de proclamar. No aqui en la tierra. 
Tu les hablastes de la tierra. Nunca les ha pertencido.”40 Com seu discurso, o religioso 
mostra ao rapaz que a independência do Peru,41 se obtida, e a transição para a República, 
pouco mudará a vida dos habitantes locais, uma vez que continuarão à mercê dos donos 
da terra, isto é, dos crioulos ricos e donos das mitas ou dos latifundiários. 

Além disso, é esse sacerdote, que não crê na justiça terrena, que faz com que o 
porteño perca a virgindade. Falando enquanto um rebelde eclesiástico, como o próprio 
padre se denominava, propõe um pacto a Baltasar: concorda em colocar na prática os ideais 
do jovem, em fazer cumprir o discurso proferido aos índios, desde que esse se entregue a 
uma mulher, já que ele está impedido por voto religioso:

Pues mire, mi teniente porteño, vamos a hacer un trato. Yo le prometo sobre la cabe-
za de mis doscientos muchachos hacer cumplir sus decretos aunque nos cueste los 
cojones; pero usted me va a prometer que esta misma noche pierde la virginidad... 
No se me sonroje, mi teniente. En la cara se le ve, luego luego y desde lejecitos. Qué 
le parece: yo, la ley; usted, una mujer. O más dicho. Yo su ley. Y usted mi hembra. 
Os lo asegura un rebelde eclesiástico.42

O acordo proposto pelo padre é uma maneira de fazer o jovem ver que a obtenção 
de mudanças exteriores só é possível quando há transformações no próprio indivíduo. O 
sucesso da empreitada política de Bustos será alcançado se houver uma modifi cação na 
sua maneira de se posicionar diante do sexo (ou do amor) uma vez que ambas trajetórias 
estão interligadas. 

A vida amorosa de Balta é norteada por um aspecto binário devido à existência de 
duas amadas chilenas: Ofélia Salamanca, a grande paixão, e Gabriela Cóo, o amor último. 
Apesar de seu interesse por Gabriela surgir enquanto ainda procura a outra, não há a ocor-
rência de um triângulo amoroso. Afi nal, Ofélia nunca lhe deu qualquer tipo de atenção e, 
até ao término da campanha, ele acredita ser-lhe um estranho. Reforçando isso, o jovem 

38 Baltasar é um homem preocupado com o mundo e não um homem do mundo, se esse for entendido na 
concepção de Pessin. Para o autor, “o homem do mundo sai a distribuir gratuitamente os sonhos e as falas, 
a semear a todos os ventos, sem precisar se comprometer, se engajar, se cotizar a justa causa”. No original: 
“L’homme du monde lui sait gré de distribuer gratuitement ses rêves et ses paroles, de semer à tous le 
vents, sans lui demander de signer, de s’engager, de cotiser à juste cause.” Cf. PESSIN, Alain. Op. cit., p. 
19. Ou seja, o protagonista difere do homem do mundo ao apresentar um envolvimento sério e comprometi-
do com a causa revolucionária.

39 Durante as lutas pela independência do Peru, Padre Ildefonso de las Muñecas tem presença marcante no 
grupo organizado pelo Brigadeiro Mateo García Pemacahua, um cacique octogenário, que marcha sobre La 
Paz. Cf. POMER, Leon. Op. cit., p. 131.

40 FUENTES, Carlos. Op. cit., p. 84.
41 A referência específi ca a esse país se dá porque foi onde ocorreu a cena em análise. A mesma situação 

poderia acontecer com qualquer outro povo indígena.
42 FUENTES, Carlos. Op. cit., p. 86.
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só assume seus sentimentos por Gabriela ao concluir sua campanha político-amorosa. 

Tal como as relações afetivas instáveis que estabelece com o pai e com a irmã, a 
que tem com Ofélia não é diferente. Diante dela, ao fi nal da obra, Balta fecha um ciclo de 
sua vida, isto é, fi naliza o período em que passou em campanha, pois o encanto que ela lhe 
causou se quebra. Ele percebe que não precisa mais carregar a culpa de ter-lhe privado da 
maternidade, já que a própria mãe havia resgatado o fi lho. Baltasar também fi ca ciente de 
que Ofélia era uma aliada disfarçada, que sacrifi cou sua saúde e beleza em prol das revo-
luções de independência. Além disso, descobre que a mulher, que está à beira da morte, 
sempre teve conhecimento do amor que ele lhe devotava, e que, por isso, será o tutor do 
fi lho dela. A situação permite-lhe, então, transferir todo o afeto que sente pela mãe para a 
criança, cujo bem-estar passa a ser de sua responsabilidade.

Os acontecimentos que envolvem essa mulher não se referem apenas a Baltasar, 
mas também dizem respeito a Varela. O amigo, junto com Dorrego, não só interferiu na 
campanha do hermano, como o manipulou nas questões de ordem sentimental. Sabedor 
da verdade sobre Ofélia, isto é, de que ela era uma aliada, não o alertou sobre o fato e lhe 
ocultou dois dados fundamentais: (a) ter sido seu amante no período em que a chilena 
morou em Buenos Aires, (b) ser o pai do fi lho dela. 

Também não se opôs que os sentimentos do amigo pela bela fossem divulgados pela 
América Latina em prol da causa revolucionária, isto é, que o amor de Baltasar, através 
de uma rede de canções, servisse de código para a transmissão de informações obtidas na 
espionagem por ela. Além disso, comenta a necessidade de se manter a história desse afeto 
através das músicas populares: “La leyenda de Ofelia y su enamorado platónico, mi amigo 
Baltasar, debía seguir viva en las vidalitas, las cumbias y los corridos...”.43 Seu desejo sugere 
que acredita ser a relação do companheiro e Ofélia parte da história das independências 
latino-americanas e capaz de dar um tom mais brando à época dos confl itos. 

Varela só revela tais fatos ao leitor, esclarecendo que nada será comentado com 
Bustos ou com qualquer outra pessoa, mantendo-o também sob esse ponto na ignorância. 
Se a atitude dele intenta preservar o outro de uma sensação de logro ou de desilusões, por 
outro lado não exclui a hipótese de que se trata de um homem que manipula quem estiver 
a seu redor. Em outras palavras, é um ser que age nas sombras, sob o manto da amizade e 
que, por isso, pôde dispor da vida do companheiro conforme lhe convinha. Deste modo, 
percebemos que os maiores inimigos que a personagem principal precisa vencer não estão 
do lado dos que lutam a favor da coroa espanhola, mas situam-se bem mais próximos, a 
saber: ele próprio, a família, os amigos e a amada.

3 O término da campanha e o surgimento de horizontes

Com o término da campanha, uma nova vida se desenha para Baltasar Bustos. Em 
virtude das experiências passadas, olha para a existência de modo mais maduro e desi-
ludido, pois tem consciência de que as independências foram obtidas, mas que os ideais 
de liberdade, fraternidade e igualdade ainda estão longe de serem vivenciados pelo povo 
latino-americano.

Os percalços pelos quais passou, os enganos em que se envolveu e as verdades 
que desconhece não encerram a obra com um tom pessimista, como poderíamos supor. 

43 Idem, p. 258-259. A vidalita é uma canção popular argentina, de tema amoroso e triste, cantada com acom-
panhamento de violão; o corrido é uma música de origem popular mexicana constituída de narrativa, em 
compasso composto e cantada em terças paralelas.
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Termina com Baltasar formando sua própria família, gerada durante a campanha: o menino 
é fi lho da mulher que perseguiu pela América Latina, e o atual amor, Gabriela, a jovem 
que conheceu num dos países pelos quais peregrinou.

O porteño sofrera duas decepções com Ofélia Salamanca: o ideal de beleza que 
formara dela não correspondeu à realidade, e, diferente do que pensara, o fato de ele ter o 
status de um herói, não alterou a apatia da amada. Todo o esforço dos últimos anos voltados 
à campanha amorosa fora vão: 

Y ella era una mujer de edad indefi nida, peinada hacia atrás y con un chongo mal 
sostenido por horquillas. [...] 

....................................................................................................................
Ella nunca le dirigió la mirada. […] 44

A trajetória amorosa do porteño se encerra em defi nitivo com a chegada de Ga-
briela Cóo em Buenos Aires, porque fecha o ciclo que ainda estava aberto pela lembrança 
melancólica de Ofélia. Quanto ao aspecto político, já havia sido concluído com o retorno 
defi nitivo de Balta à cidade de origem.

O restabelecimento de Bustos, em solo argentino, ocorre em companhia de mais 
um amigo, Manuel Bustos, o fi lho de Ofélia. Essa criança, com pouco mais de dez anos 
e que se tornara seu pupilo, é o ser no qual Balta se ampara ao retornar para casa e iniciar 
uma nova existência.

Ao fi nal de uma década de viagens e lutas, Bustos termina sua campanha emocio-
nalmente feliz, mesmo que, antes desse desfecho, estivesse um pouco descrente e receoso 
quanto ao seu futuro e ao da América Latina, conforme expressa a Dorrego e Varela: “para 
ser perfectamente sincero, es que todavía hay un buen trecho entre lo que ya viví y lo que 
me falta por vivir. Se los advierto. No lo voy a vivir en paz. Ni yo, ni la Argentina, ni la 
América entera...”45

A fala pesarosa acima, do agora ex-revolucionário, deve ser entendida como pro-
ferida por um homem que acabou de sair do campo de batalhas, no qual permanecera por 
mais de uma década, e que se sente deslocado quando inserido novamente na sociedade. 
Tanto isso é verdade que o discurso feito aos amigos de Buenos Aires exalta não os tempos 
de paz, mas as coisas que aprendeu durante o período de lutas e contém a referência à 
saudade dos amigos que conheceu na revolução: “No ha habido momento más fraternal o 
más gozoso en la historia de América. Qué gratitud haberlo compartido con ellos [Echagüe 
y Arias]. [...] Guerra e independencia, el respeto a los demás, la justicia y la fe. Sé lo que 
signifi can esas cosas.”46 

A resolução política fi ca em aberto, mas, em vista do bom desenrolar da empreitada 
amorosa, gera a expectativa de que a América Latina terá um futuro próspero e conseguirá 
se aproximar do sonho do hermano. A espera de que isso se dê está na permanente ligação 
entre o caráter político e sentimental que sempre ocorreram concomitantes e na perma-
nente certeza que Baltasar teve de que o fi nal que obtivesse em uma das suas campanhas, 
infl uenciaria na outra.

Como as ações de Baltasar Bustos tinham por uma das metas a ruptura da ordem 
política existente na América Latina, a campanha na qual se engajou estava ligada à vida 

44  Idem, p. 247-249.
45  Idem, p. 257.
46  Idem, ibidem.
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dos homens na Terra. Ao ganhar o posto de herói, cria-se a expectativa de haver comba-
tido os males conhecidos que afl igiam as pessoas, entre eles, a exploração econômica e 
a dependência a um governo distante. Desse modo, gera, no povo latino-americano, a 
esperança de uma vida melhor.

Balta e os demais companheiros apontaram que são os próprios homens que alteram 
o destino, deixando aceso o desejo de que as mudanças, que ocasionaram, acabem por 
oportunizar uma sociedade mais harmoniosa, sem tantas diferenças entre os indivíduos: 

Entretanto, na comparação efetuada entre fi losofi as da história e milenarismo, é 
menos a orientação teleológica do tempo que está em causa, que a espera de uma 
ruptura com o que foi até o presente da história dos homens, e da irrupção brutal de 
um outro tempo, de um neon no qual os homens seriam defi nitivamente libertados 
dos males e dos confl itos que afetaram toda a sua história conhecida. É verdade que 
certos textos de Marx, notadamente, conferem à revolução a vir o caráter de um 
acontecimento escatológico, dividindo a história entre um antes ⎯ marcado pelo 
sofrimento, pela miséria e pelas desigualdades ⎯ e um depois ⎯ momento desven-
cilhado dos aspectos negativos com os quais se trama a história ordinária, tanto que 
não podem mais recebe tal qualifi cação.47

Tal como Baltasar, que diante de caminhos percorridos necessitou demonstrar um 
comportamento diferente, o povo latino-americano deverá perceber que, com as indepen-
dências obtidas, o mundo conhecido se altera irreversivelmente. A sociedade formada com 
as transformações ainda não é a idealizada pelas pessoas que desejam habitar um espaço 
mais harmônico, mas elas precisam aprender a lidar com a nova vida que se apresenta e, 
assim, seguir em busca e na construção do lugar que as torne felizes.
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Vertigem.75 [                                                   ]

Daniel Conte1

Resumen: Este ensayo pretende analizar las obras O desejo de Kianda y O 
cão e os caluandas, de Pepetela, bajo una perspectiva de un silencio incla-
sifi cable debido al caos, al desmoronamiento ético y moral de los sujetos 
hacedores de la nueva Historia de Angola y por la erosión del espacio físico. 
La percepción antagónica de mundo presente en los discursos fi ccionales y su 
referenciación para la construcción de una identidad angolana permeada del 
Otro – colonizador – es constituyente de esta investigación. Teóricos como 
Bachelard, Bakhtin, Bhabha, Bourdieu, Cassirer, Oliver y Steiner servirán 
como base para la discusión.
Palabras clave: Pepetela, Angola, Identidad, Historia, Discurso.

Resumo: Este ensaio pretende analisar as obras O desejo de Kianda e 
O cão e os caluandas, de Pepetela, sob uma perspectiva de um silêncio 
inclassifi cável devido ao caos, ao desmoronamento ético e moral dos su-
jeitos feitores da Nova História de Angola e pela erosão do espaço físico. 
A percepção antagônica de mundo presente nos discursos fi ccionais e sua 
referenciação para a construção de uma identidade angolana permeada do 
Outro – colonizador – é constituinte desta investigação. Teóricos como 
Bachelard, Bakhtin, Bhabha, Bourdieu, Cassirer, Oliver e Steiner servirão 
como base para a discussão.
Palavras-chave: Pepetela, Angola, Identidade, História, Discurso.

Para Paula Nassr, porque com uma palavra
suspendeu a densa chuva que parecia eterna!
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“O Brasil que me (des)silencia: a concepção de leitura e de leitores inscrita na fi cção de Pepetela e a identi-
dade sonhada”. Este artigo foi produzido a partir da nossa tese de doutorado, sob a orientação da Profª Jane 
Tutikian (PPGL/UFRGS), defendida em 2008.
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1. [   ] 1975: “No mistério do sem-fi m equilibra-se um planeta.”2

Um sentimento de plenitude surge durante a nova fase da vida angolana, pós-
independência. Sentimento que deposita a esperança num novo regime, num novo governo, 
e que carrega também a desilusão da não concretização de tudo aquilo que se havia pro-
jetado durante a Luta de Libertação para esta nova fase da História do país, revelando um 
colonialismo ainda muito presente e atuante na funcionalidade social. É um colonialismo 
fossilizado que aparece nas ações mínimas do cotidiano e que rompe com tudo aquilo que se 
ansiava quando do início da guerra de resistência. É relevante dizer que os mecanismos que 
se criaram a partir das independências são portadores de uma genética cultural estruturante, 
se pensamos consoantes a Bourdieu (2005), e isso traz a constatação histórica da falta de 
condições para a ocupação dos espaços funcionais que vão aparecer na nova administração 
dos países africanos. Oliver, numa análise pontual, ensina-nos que os

novos governantes começaram rapidamente a ter necessidade de bodes expiatórios, e 
a pressão de baixo para capturar as posições melhores remuneradas se exerceu mais 
rápida e intensamente do que havia sido previsto. Além disso, havia alguns postos 
vitrines e outras posições expostas para as quais os nacionais eram essenciais. E, 
assim, por exemplo, um jovem professor da Universidade de Nairóbi se encontrou 
às pressas na situação de primeiro alto comissário em Londres, ao passo que um 
estudante congolês recém-graduado foi credenciado como embaixador naquela ci-
dade para logo em seguida ser transferido para Washington. Promoções comparáveis 
ocorreram em todos os países africanos – de diretor de escola a secretário permanente, 
de primeiro-sargento a general (OLIVER, 1994, p. 256).

Essa precariedade de formação dos quadros diretivos dos Estados nascentes, ad-
vinda da urgência gerada pelo embate histórico, vai se fazer constituinte em duas obras 
em especial, O desejo de Kianda e O cão e os caluandas. N’O desejo de Kianda, Pepe-
tela é irônico ao detectar nas ações “revolucionárias”, as coloniais, além da perda e do 
esfacelamento das tradições africanas com a inversão dos códigos tradicionais quando da 
não-apropriação de suas práticas, além de carregar já no título um signo importantíssimo 
para a cultura angolana, que é Kianda – uma divindade das águas. Essa narrativa gira em 
torno do mistério do desmoronamento dos prédios do Kinaxixi, um largo no centro de 
Luanda, que foi aterrado para que se construísse os tais prédios que estão se desfazendo. O 
desmoronamento é consoante à vulnerabilidade ética dos atores sociais e de suas práticas. 
Isso é constatado, ao passo que vai

[...] passando o tempo e as pessoas esqueceram a queda do prédio, excepto os inquili-
nos que fi caram a viver em piores circunstâncias, dada a falta constante de moradias. 
Mas as autoridades e os habitantes esqueceram mesmo, já nem reparavam no entulho 
que nunca foi removido, apesar de ter sido contratada uma empresa estrangeira para 
limpar o lixo da cidade (PEPETELA, 1997, p. 15).

Numa zona fronteiriça entre a paciência da espera e a tolerância ao caos instaurado 
pelo desmoronamento do prédio, e a inabilidade resolutiva do governo, vê-se a morosidade 
do sistema e a adaptação completa dos habitantes à falta de infraestrutura para a habitação 
do espaço. É curiosa a abordagem, pois juntamente com o desmoronamento dessas edi-

2 Os sub-títulos do artigo são versos de Cecília Meireles.
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fi cações está o desmoronamento dos valores revolucionários, a abissal diferença entre as 
pessoas na sociedade retratada, além da ostentação da negação dos códigos tradicionais 
que, relegados a um plano de insignifi cância social, leva a num silêncio-inoperante, por 
exemplo, o personagem João Evangelista, marido silenciado de Carmina, e negador dos 
valores que o construíram: os da tradição. 

Quando falo nos valores da tradição, refi ro-me não só àquela rede simbólica que 
sedimentou secularmente a liturgia mítica africana, mas também aos valores éticos que são 
comuns à estrutura social dessas nações, antes mesmo de se organizarem como Estados e 
depois em sua organização de Direito. É uma espécie de releitura de suas possibilidades 
que não vai acontecer como possibilidade n’O desejo de Kianda. E não vai simplesmente 
porque ao reencenar a tradição africana – como reencenadas em algum momento da História 
são as tradições, dando um continuum ao presente – não trará a ambivalência3 que permeia 
o sujeito histórico, essa característica que constrói identidades, conforme Bhabha (2007). 
O que acontece, isso sim, é uma descartabilidade dos signos que foram basilares de seus 
referenciais históricos e que com a revolução foram dirimidos por uma inabilidade da leitura 
ideológica dos preceitos revolucionários. Conceituo como “descarte” dos signos porque 
não é possível simplesmente pensar as relações sociais que são representadas na fi cção de 
Pepetela somente como relações de comunicação ou de discursos. É relevante dizer, e aqui 
recupero Bourdieu (2005), que essas relações de comunicação são, em essência, relações 
de poder, de um poder construído por uma rede simbólica forjada pela independência que 
ao afi rmar-se como “ordem discursiva ofi cial”, relega à ilegitimilidade outros discursos 
destoantes de sua harmonia homogeneizadora.

A relação existente entre João e Carmina vai além de uma constituição marital, é 
gestadora de um silêncio-inoperante. De um lado tem-se a imposição decisória dos por-
menores existenciais de Carmina que estabelece uma relação de silenciamento desde o 
momento em que ela não permite uma reação de João nem mesmo para as mínimas coisas 
do cotidiano. E quanto maior é o discurso, mais pleno é o silêncio em que se joga João. 
Um silêncio de receio, de servilismo em favor das causas revolucionárias de sua mulher. 
Assim é que se edifi ca aquele que negou as palavras do pai e, calando-se, casou para ser 
emudecido sistematicamente.

Mais velho, Mateus, chateadíssimo no seu canto e sempre a insistir com Dona Min-
gota, sua esposa e mãe do noivo, para bazarem já porque aquele era um casamento 
espúreo, sem cerimônia religiosa de nenhuma espécie, comentou para a mulher. 
– São esses tempos de pecado. Vais ver, muito mais coisas vão acontecer. Se até meu 
fi lho casa com uma pagã [...] Coisa boa que o livro dos casamentos tem sete andares 
de lixo em cima. Esse casamento deixou de ser legal.
– Deixa disso Mateus. Eles legalizam de novo. Para ela tudo é fácil (PEPETELA, 
1997, p. 12).

A imagem de Carmina é a imagem do não parâmetro, as qualidades da personagem 
são predicativos que vão sempre trazer duas questões: a primeira é a aversão dos mais 
velhos pela falta de respeito aos códigos tradicionais e seu “jeitinho” de conseguir facil-
mente as coisas – fruto da interação ideológica e dos mecanismos surgentes com evidenciou 
Oliver (1994); a segunda, a mudez alheia [no caso de seu marido João] como para uma 

3 Homi Bhabha (2007) ensina que a tradição outorga valores de identifi cação e, quando “reencenada”, introduz 
“outras temporalidades” que vão compor a ambivalência da identidade.
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gestação de um silêncio negador. Silêncio-negador da prática de Carmina!! Silêncio como 
uma espécie de constructo resistente à ideologia adaptável que a personagem carrega em 
sua trajetória narrativa. Dos personagens de Pepetela, é o que mais escrachadamente se 
apropria do discurso da revolução para erguer-se ilibado em sua prática. É o que mais 
evidencia a total displicência em sua elaboração de ser social modifi cador, pois a revolu-
ção que projetou Carmina à condição de dirigente revolucionário do Partido, é a mesma 
que a legitima como burladora. É uma crítica voraz aos quadros orgânicos do MPLA que 
tomaram postos administrativos no pós-independência. É tão grande a dissimulação que, 
deitada em seu discurso nacionalista infl amado e, motivada pela possibilidade de novos 
negócios, apropria-se do discurso outrora usado pelo colonialista:

Devemos recuperar as palavras num sentido nacionalista, nisso tens razão. Os slogans 
de publicidade vão ser todos nesse sentido do nacionalismo. Ultramarinos são eles e 
a minha empresa vai levar-nos até esses selvagens que andam lá pelas europas pen-
durados das árvores pelos rabos. Ou poderiam andar se não os tivéssemos descoberto 
e civilizado (PEPETELA, 1997, p. 33).

Bakhtin (2004) classifi caria o discurso de Carmina como um discurso citado. Um 
discurso que estabelece uma relação de dependência ideológica, pois o Outro está per-
feitamente reconhecível nesse novelo sígnico e, nele, signifi ca, ou seja, é “o discurso no 
discurso”. É um sentido já-lá-fossilizado porque, ao enunciar essas palavras, Carmina, para 
legitimar-se, simula a negação do contexto histórico em que foi produzido esse discurso, 
o mesmo contexto do qual emergiu como líder da Juventude (o da colonização); vai negar 
sua prática histórica porque foi usado para permitir todos e quaisquer tipos de brutalidades 
cometidas em seu nome e contra os quais, justamente ela, Carmina, fi rmou-se como líder 
da Juventude (a usurpação e o terrorismo coloniais), além de estabelecer uma nova relação 
de síntese histórica, conservando, rudimentarmente, sua origem temática.

Pela palavra, ela cala o Outro e com sua prática ela cria no Outro uma aversão, 
bem porque

Carmina não tinha boa fama junto das pessoas mais velhas lá no bairro. Por isso era 
conhecida desde pequena por CCC (Carmina Cara de Cu). Muito senhora do seu 
nariz, já aos doze anos de idade mandava na mãe viúva e nos três irmãos mais velhos 
e machos. Apesar de ter uma inteligência elevada, como sempre testemunharam 
professores e colegas e escola, reconheça-se que era preciso muito estofo para tomar 
as rédeas da família com tão pouca idade, mesmo se a mãe era doente e os irmãos 
uns songamongas (PEPETELA, 1997, p. 8).

O que é latente no excerto é a transgressão dos códigos por Carmina. Não guarda 
respeito pela mãe mais velha nem pelo pai falecido nem pelos irmãos. Importante perce-
ber que o narrador não entra no mérito do “poder fazer” ou do “não fazer” o que faz, mas 
enfatiza sua pouca idade e, numa perspectiva africana, sua não condição social para tal 
atitude, pois no contexto de uma sociedade em que o conhecimento e a tradição têm como 
vetor perpetuador as pessoas mais velhas, o desrespeito não soa harmonioso.

Em um dos muitos episódios, Sô Ribeiro, um português encarregado das obras de 
reforma na casa de Carmina Cara de Cu, admirado com a situação que envolve sua amante, 
a empregada da casa, percebe a grosseria e ironiza a violência – se pensarmos nos valores 
referenciais, do apagamento do nome, da palavra que confere sentido ao sujeito social.  
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– Mas Sô doutor, há uma coisa que não percebo. Desculpe o atrevimento, sei que 
não vai levar a mal, é pessoa compreensiva. Aqui a sua empregada disse-me que o 
nome dela não é Joana, se chama Fátima, em casa chamam-lhe Fatita, que até acho 
mais bonito que Joana. Porque chamam-na assim?
[...]
– Sô Ribeiro, isso é coisa da minha mulher. Mudamos muito freqüentemente de 
empregada, elas não param cá em casa. Vá lá esta, por sinal tem se agüentado mais.  
Mas então minha mulher diz que não tem paciência para estar sempre a aprender 
um novo nome.  Como a primeira se chamava Joana, as outras todas aqui em casa 
passaram a se chamar Joana.
– Estranho, não é? - foi o único comentário de Sô Ribeiro (PEPETELA, 1997, p. 64).

Interessante que Pepetela coloca esse tom de silenciamento dentro de uma rede 
de relações hierárquicas exatamente iguais às anteriores à Revolução, anteriores à inde-
pendência que trouxe a suposta igualdade entre os angolanos. Igualdade estranhamente 
pautada sobre um nacionalismo ferrenho, reforçado com discursos avessos às práticas 
do capitalismo, mas que carrega em seu cerne uma espécie de núcleo indissolúvel do so-
cialismo. Núcleo que sustenta, que permite toda e qualquer ação desde que não se deixe 
de lado, por exemplo, a bipolaridade da Guerra Fria que conferiu valores de identidade 
política e que alinhou muralhas entre os Eus e os Outros, mútuos produtores de sentidos, 
conforme Tezza (1997). 

No excerto abaixo, a mulher de João Evangelista mostra bem a prática burladora 
em que se inseriu e que é legitimada pela oposição aos americanos.

A mulher também o informou que iam comprar um carro novo, aquele antigo que 
ela herdara da Jota já estava podre, havia uns modelos recentíssimos e de grande 
comodidade, tinham deixado a miséria comunista de antes, ela ainda esperara os 
novos carros para os deputados, mas afi nal vinham poucos e seriam privilegiados 
os membros da oposição, coitados, não têm onde cair mortos, assim vão fi car mais 
cooperativos com o Partido maioritário. Não o convidara para lhe dar a novidade que 
iam ter um carro novo, o assunto não o merecia, João sabia. Por isso só perguntou 
que marca ela escolhera. Um japonês, claro, para dar mais uma mordidela ao nosso 
recente amigo americano. A raiva do império não passara, nisso ela era conseqüente, 
como em muitas outras coisas, aliás (PEPETELA, 1997, p. 71).

A coerência cobrada na revolução é levada adiante, a conseqüência das ações é 
trazida pela usurpação do público, o privilégio e o lucro de poucos. Quando penso nesses 
conceitos, ocorre-me recuperar as ideias de Albert Memmi, que faz uma síntese sobre 
as relações que envolvem colonizador e colonizado4. O autor distingue duas fi guras que 
emergem da relação baseada no tripé lucro-privilégio-usurpação, uma inexistente e a outra 
real: o colonial e o colonizador/colonialista. A classifi cação de colonial, para Memmi, 
não passa de uma candidatura frustrada. Ele elimina a possibilidade de existência desse 
status, pois o projeta como o europeu que vive na colônia em condições iguais à dos 
nativos, com a mesma estrutura, sem qualquer tipo de privilégio “e cujas condições de 
vida não seriam superiores às do colonizado de categoria econômica e social equivalen-
te” (1997, p. 26). Uma espécie de europeu benevolente que não teria em sua práxis as 
atitudes hostis e violadoras que se encontram nas ações dos colonizadores. 

4 MEMMI, A. Retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
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A impossibilidade de haver um colonial vem tão-somente da impossibilida-

de de haver um colonizador sem algum tipo de privilégio, sem alguma coisa que 
o difira pontualmente dos nativos colonizados, ainda que seja simplesmente uma 
aviação pronta a intervir em seu favor ou a polícia pronta a reprimir os insurgentes 
(p. 27). O lucro, a usurpação e o privilégio que compunham, conforme Memmi, a 
alma colonialista, sem a mínima possibilidade de tangenciamento – até mesmo por 
aquilo que as administrações colonialistas proporcionavam – podem claramente ser 
percebidos nas práticas daqueles que se ergueram contra a colonização, daqueles que 
lutaram para libertar-se das amarras burguesas e que agora repetem escancaradamente 
o funcionamento viciado que desestruturou seu país. São os vícios herdados de uma 
administração corrupta, como foi à portuguesa, ineficiente, como foi à portuguesa, 
e que já estão sendo potencializados pela legitimidade que oferece a História, com 
o evento da independência. 

Em seu primeiro grande negócio, a personagem principal d’O desejo de Kianda  
já se aproveita dos conhecidos e da rede de preferências do Partido. Em conversa travada 
com João Evangelista – homem educado em família de pais oriundos nas missões protes-
tantes do Huambo, em Angola, e que se abandonou um pouco por dia para tornar-se seu 
silencioso marido – diz com toda a autoridade aquilo que o cargo de Deputada do Comitê 
Central do Partido majoritário lhe confere:

– Vamos enriquecer quase numa assentada - repetiu a mulher, já na mesa – Numa 
não, em duas.
– Qual o negócio?
– Armas.
Felizmente João se estava a servir. Se já tivesse comida na boca, morreria engasgado. 
Ficou de boca aberta, olhando para CCC, que ria, toda feliz por despertar tão grande 
espanto. Não foi capaz de falar, fi cou só assim, de boca obscenamente aberta.
– Como sabes, há o embargo internacional às duas partes do confl ito. Quer dizer, o 
Governo legitimamente eleito não pode legalmente se armar para se opor ao nosso 
inimigo que guardou ilegalmente todo seu poderio militar. Mas há uma maneira de 
resolver esta questão. Certas empresas que não são do Governo dão o nome para o 
Governo comprar armas ou munições a outras fi rmas de países que nem produzem 
armas. Claro que a empresa que dá o nome ganha uma comissão, uma pequena 
percentagem num negócio de muitos milhões é muitas centenas de miles de dólares. 
Dólares, não é Kuanzas ou rublos ou escudos. De dólares.
– E tua empresa...
– Exactamente, fui contactada, porque, bolas, já que há negócio, que seja pros camara-
das que sempre foram fi rmes, porque razão dar a outros? [...] Deixa esta guerra acabar 
e vamos passar as férias no Havai. Se o Joaquim Domingos, que é quase matumbo, 
foi o ano passado, porque não havemos de ir? (PEPETELA, 1997, p. 57).

Evidentes, a corrupção e a distorção da realidade política, o jeitinho do rearranja-
mento, conforme as necessidades práticas [não do povo, mas do Partido e de uma parcela 
que o compõe]. A percepção da transgressão das leis vem desde uma perspectiva reduzida, 
se levarmos em conta o tamanho dos sofrimentos que se arrastaram durante os anos de 
colonialismo e de resistência organizada, a partir de 1961 e dos anos que antecederam e 
gestaram esse início. O que há, de fato, é que, a partir de 1975, a mudança da situação de 
país-colonizado para país-democrático não é muito fecunda no que se refere ao exercício 
da liberdade proporcionada por essa democracia.
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2. [   ] 1975: “E, no planeta, um jardim, e, no jardim, um canteiro; no canteiro uma violeta, 
e, sobre ela, o dia inteiro,” 

Os rápidos meses que foram dados à transmissão de poder [e foram apenas dez] 
não supriram as necessidades básicas administrativas para que se saísse duma posição de 
enunciação dum discurso de negação da realidade política vigente e se inserisse, imedia-
tamente, dentro dum outro discurso, agora, enunciado desde essa realidade antes negada. 
Isso faz com que o paradoxo entre o vir-a-ser-governo e o ser-governo coloque em choque 
as vozes discursivas que outrora se elevaram juntas por um objetivo mesmo. Ou seja, 
tudo aquilo por que se lutava durante a luta anticolonialista obtém, com a independência, 
diferentes tons, criando, então, um entrecruzamento ideológico no discurso coletivo do 
país-democrático, que nasce sob a égide da justiça e da liberdade. Entenda-se, aí, entre-
cruzamento ideológico como vozes discursivas formadoras de um produto ideológico que 
faz “parte de uma realidade (natural ou social) como todo corpo físico, instrumento de 
produção ou produto de consumo; mas, ao contrário destes, ele também refl ete e refrata 
uma outra realidade, que lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui um signifi cado e 
remete a algo situado fora de si mesmo” (BAKHTIN, 2004, p. 31).

A variante de discursos ideológicos, essa polifonia, instaura uma guerra outra de 
libertação, uma espécie de ver-se livre dos valores revolucionários que já cumpriram seu 
papel e não mais têm espaço na democracia que se estrutura, ao mesmo tempo que são 
fundamentais para a manutenção do poder dito popular e para justifi car o burlamento 
contínuo. A variabilidade de preferências que surge em Angola oferece a criação de um 
corporativismo acentuado, o que é natural nos regimes democráticos, mas que não permite 
uma estruturação consistente desse novo espaço político que se está delineando. 

O discurso da revolução, na representação da realidade angolana pós-independência, 
tem funções diversas daquelas que elevaram o MPLA ao governo. Importante salientar que 
não é suportado mais o discurso revolucionário quando é preciso, por exemplo, embaçar a 
lei e satisfazer as necessidades imediatas do atraso imposto pelo colonialismo. N’O cão e 
os caluandas, obra que também segue a temática da desilusão, essa função-outra, mostra-
se bem na voz (do personagem) de um Primeiro Ofi cial do governo revolucionário que 
explicita o tipo de socialismo instaurado:

Oh, também tenho um esquema para a carne, o peixe, as verduras, a roupa... Porque 
essas lojas ofi ciais não têm nada. Entro nos nossos tempos, não estamos no socialismo 
esquemático? Estou bem governado, a minha mulher não entra numa bicha, não. E 
agora já esquematizei para um aparelho de televisão. A cores? Ainda não, ainda ando 
pelo esquema nacional, não entrei na importação (Pepetela, 1996a, p. 20).

Devido aos séculos de exercício do poder colonial, fi xou-se o eco dos valores bur-
gueses no espaço negro, permanecendo, nas cabeças africanas, o ressoar dessas vozes. Isso 
faz com que as necessidades imediatas do pós-revolução sejam as que satisfaçam os desejos, 
neste caso, de conforto, que no espaço colonizado ao angolano não se lhe proporcionava. 
O que acontece? Acontece que a revolução que veio com o intuito de libertar o povo das 
amarras burguesas termina por criar uma espécie de discurso corroído ideologicamente 
que se fi rmará sobre o primeiro discurso, o da revolução, mas gerará causas discursivas 
advindas de um caos ofi cial alimentado por esta pulsão burladora. Latência que usa a própria 
ideologia para erosioná-la, a partir do surgimento de uma segunda voz. Essa segunda voz, 
“uma vez instalada no discurso do outro, entra em hostilidade com seu agente primitivo e 
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o obriga a servir a fi ns diametralmente opostos. O discurso se converte em palco de luta 
entre duas vozes” (BAKHTIN, 1981, p. 168).

Assim, essa segunda voz que é uma espécie de apropriação indevida do discurso 
revolucionário, “entra em hostilidade” com o próprio discurso revolucionário, causando, 
então, o embate que transformará em palco de luta o discurso vigente no país depois de 
1975. Aí se pode inferir que o discurso da revolução está, aos poucos, sendo inutilizado 
pelo seu distanciamento da realidade do país, pelas necessidades básicas compensadoras 
que compõem, agora, os desejos do povo nesse novo período da História ao passo que 
legitima a situação e as ações vigentes. 

O personagem Primeiro Ofi cial, como o nome diz, o primeiro na milícia ofi cial 
angolana, é muito consciente e tem muito claro em seu discurso que a funcionalidade da 
vida cotidiana tem de passar por cima dos entraves burocráticos. Quando, por exemplo, a 
ele é passada a voz, no momento em que o possível entrevistador (narrador) aí está para 
entrevistá-lo e lhe permite escolher entre escrever e falar, ele assim responde: “Eu falo e 
você grava. Muito melhor ponha o gravador a funcionar, que eu conto. Afi nal já está? O 
camarada é um vivaço, não fi ca à espera de autorizações” (PEPETELA, 1996a, p. 19). A 
frase vem em tom elogioso para uma atitude que representa o adiantamento daquilo que 
se espera: a autorização para reter o discurso do Outro, o apropriar-se dos signos compo-
nentes da ideologia alheia. 

Essa real noção do Ofi cial d’O cão e os caluandas é a mesma percepção do narrador 
d’O desejo de Kianda quando relata o como Carmina e João Evangelista iniciaram a vida 
em comum e, um pouco além, logo após o casamento:

Foi ela, que a partir de seus conhecimentos políticos, que lhe arranjou um emprego 
melhor, numa empresa estatal que dava condições excepcionais aos trabalhadores. 
E quando pensaram em casar, logo ela trafi cou as chaves de um apartamento em 
óptimo estado na Rua Cônego Manuel das Neves, num prédio mesmo coladinho ao 
Kinaxixi, no centro da cidade, portanto. Daí a legalizar o apartamento em nome dele 
foi só um passo: ela tinha óptimos relacionamentos no Governo. Foi também ela que 
lhe ofereceu um computador como prenda de casamento. É certo que não lhe custou 
nada, coube-lhe numa remessa comprada pela Jota e que depois foi distribuída pelos 
responsáveis (PEPETELA, 1997, p. 9). 

Eis o poder instaurado, a democracia vigente e a nova classe operacional gover-
nante. Na passagem a seguir, apresenta-se a plena consciência do poder burocrático e dos 
benefícios que ele pode trazer. A questão do socialismo esquemático, antes referida pelo 
personagem Primeiro Ofi cial, ilustra bem isto: a consciência de classe. Não uma classe 
trabalhadora, mas uma classe que nasce com o Estado, corporativa [como corporativo é 
o Estado], fragmentada [como fragmentado é o Estado] e corrupta [como corrupto é o 
Estado], que possibilita o aparecimento de homens-engrenagens da máquina social que 
têm, no papel que lhes é atribuído, o motivo maior da transgressão:

O rapaz estava atrapalhado, precisava dum papel da Repartição, aí combinámos: 
arranjei-lhe o papel em dois tempos e ele passa-me duas grades de cerveja por se-
mana. Grátis, grátis, claro. [...] como eu mando no serviço, sim, mando no serviço, 
porque isso de ser primeiro-ofi cial é um cargo importante... Mais do que se pensa, 
nós somos os que fi camos na sombra, parece que não valemos nada, mas afi nal nada 
se faz se não quisermos (PEPETELA, 1996a, p. 19-20).
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A essa autonomia política, vem a reboque toda uma malha discursiva que contém 

em si, pulverizados, o discurso do colonizador – marcado pela corrupção, o discurso da 
revolução – portador da consciência de classe e, ainda, sua própria voz, que nega as duas, 
elevando-se soberana, transitando livremente entre os discursos mais signifi cativos de sua 
realidade, pois como deixa bastante claro Bakhtin (2004), estes signos – como quaisquer 
outros – são compreensíveis e signifi cativos, justamente, a partir da interassociação sígnica 
oriunda da interação social. 

Também no fragmento d’O desejo de Kianda, quando se mostra a apropriação 
legitimada através do uso do Estado como instrumento:

João Evangelista participara de uma discussão em que se dera a conhecer a última 
aquisição do ofi cial de artilharia João Domingos, conhecido pelos seus subordinados 
pela alcunha nem original nem abonatória de Peido Mestre. Os amigos de Carmina 
riam da estória, mas ao mesmo tempo confessavam que assim também é demais. 
Pois o dito ofi cial conseguiu que se abatesse à carga um barco da Marinha de Guerra, 
com canhões e tudo, que ele comprou pelo preço simbólico de mil kuanzas, o que 
na época dava pra encher um depósito de gasolina dum carro pequeno. Os canhões 
foram vendidos pelo Joaquim a um grupo de trafi cantes de armas para Ruanda, pois 
em Angola a paz se instalara para toda a eternidade, segundo do dogma ofi cial. O 
barco foi adaptado às lides de pesca ao corrico pelos estaleiros da Marinha, a título 
gratuito, pois não se é ofi cial à toa (PEPETELA, 1997, p. 20).  

Nada do que mostrei nos fragmentos até aqui deixa de inserir-se na classifi cação 
lucro-privilégio-usurpação com a qual Memmi conceituou o colonizador. O que quero 
dizer é que fi ca evidente uma permeabilidade/apropriação de discursos, já que não existe 
signifi cação que seja isolável, já que a minha voz vem sempre povoada da do Outro, já que 
Eu, o Outro e o Outro-eu-meu somos sempre complementares, de acordo com Bakhtin. A 
mesma luta interna de libertação que se instaura em Angola desde 1961, depois da inde-
pendência, em 1975, confi gura-se também dentro do homem angolano. Representante do 
rechaçamento coletivo daquilo que foi o processo de recuperação de um espaço que fora 
esvaziado pela colonização, a revolução não é mais tão desejada como outrora, porque 
ao mesmo tempo em que trouxe uma liberdade para o homem africano, criou um sistema 
burocrático que impossibilita esse mesmo africano de ser partícipe efetivo da outra História 
que se pode escrever com a independência. Isso tudo porque não se está, pela visão crítica 
de Pepetela, ao largo do conjunto de sua obra, reescrevendo-se a História de Angola, mas 
copiando-a, inescrupulosamente, de um passado que não poderia servir com parâmetro.

É com as palavras, uma vez mais, do Primeiro Ofi cial, que se tem a apropriação 
equivocada do discurso revolucionário:

A burocracia é reprovável, lembro-me de escrito de Lenine sobre o assunto, mas a 
ordem é necessária. E boas maneiras... Mas esta gente de hoje já esqueceu a explo-
ração colonial, julgam que têm todos os direitos, mesmo de terem as coisas, mal as 
pedem, como se no tempo colonial fosse diferente... E devemos confessar (pois a 
sinceridade é o princípio do marxismo e informar com verdade é fazer revolução), 
devemos confessar que os tugas lá nisso de administração sabiam fazer as coisas. Eu 
aprendi com eles e não tenho vergonha de o dizer (PEPETELA, 1996a, p. 21-22).

O excerto mostra o que antes referi – e também n’O desejo de Kianda – a autonomia 
político-discursiva do personagem, constituindo, então, seu discurso como polifônico, 



44

Conexão Letras
entrecruzado por vozes ideologicamente diferentes que vão formar um discurso diverso, 
o de Angola independente. Essa voz do personagem rompe com a uniformidade oferecida 
pela revolução, embeleza seu horizonte com a presença, ainda, do português, rompendo 
o paradigma proposto pelo socialismo. Como afi rma Tezza, cada “um de nós, daqui onde 
estamos, temos sempre apenas um horizonte; estamos na fronteira do mundo em que vi-
vemos – e só o outro pode nos dar um ambiente, completar o que desgraçadamente falta 
ao nosso próprio olhar” (1997, p. 221).

A polifonia tem em sua essência o diálogo, um verter de vozes num discurso mesmo, 
uma espécie de razão dialógica. O estudo que Bakhtin (2004) realiza referente à linguagem 
está intrinsecamente vinculado à noção de dialogismo, vista pelo autor como seu elemento 
essencial. Sua teoria confere à linguagem uma natureza social, justamente por atribuir-lhe 
uma dimensão dialógica, que dela não pode ser abstraída. Assim, os narradores de Pepe-
tela, homens angolanos, são sujeitos do próprio discurso, da interação social dos signos 
ideológicos que os compõem. São produtos das relações entre a sociedade e a História 
angolanas, entre a colonização e sua luta organizada no intento de libertar-se. 

O diálogo que segue traz um pouco do contraponto discursivo surgido no país 
depois da revolução e mostra com clareza o não entendimento dos valores ideológicos 
da revolução:

– Menino, deixa de mentiras. Um rapaz novo, cheio de força, não tens trabalho? Não 
queres, masé. Uma vergonha! A tua mãe é que faz tudo.
– Ora, ela tem boa profi ssão, de kitandeira. É o que dá mais, nestes tempos de agora. 
Eu estou sempre à procura, mas nada.
– És um parasita. Como se diz no jornal.
– Devagar, devagar, tia Alice.
 – Porque não vais colher café então? Parece falta muita gente para trabalhar no café.
 – E deixar a Lua? Tia, deixe esses campunas ir no café, eu sou rapaz da cidade. 
Com estudos, segundo ano do Liceu, um intelectual revolucionário... Até tenho um 
poema publicado no jornal.
A velha muxuxou. Mas não tinha palavra para continuar a ofender, o meu verbo fácil 
arrumou-a (Pepetela, 1996a, p. 12).

Na passagem, há o entrecruzamento de vozes. O diálogo é estabelecido a partir de 
percepções antagônicas de mundo. Esse menino que fala a sua tia é Tico, o poeta, persona-
gem que carrega a empáfi a corriqueira dos pretensos intelectuais, enquanto ela, a tia, que 
realmente viveu a revolução, provavelmente desde o início da luta em 1961, ou bem antes 
em movimentos resistentes isolados, assume o discurso ofi cial e ratifi ca esse tom quando 
afi rma: “Como se diz no jornal”. O menino-poeta está inserido no mesmo campo discursivo, 
mas por se considerar um intelectual, não assume o discurso necessário para a construção do 
país, vê o mundo como espaço imutável e afi rma: “Estou sempre à procura, mas nada”. 

O status quo não anima sua capacidade de sonho e existe uma espécie de amparo 
social que reforça seu argumento. Um amparo que vem ainda dos discursos que levaram a 
classe proletária a insurgir-se contra o colonialismo. Ele espelha-se, obviamente, na classe 
intelectual que, agora, é governo e que foi em parte responsável pela independência. Numa 
cena quase que impossível de se imaginar, o menino impera-se intelectual, mas nega o 
processo de trabalho para a construção do intelecto. Uma mesma construção necessária 
como a que ergueu a revolução. Nasce aí o futuro do país, um menino-homem atrofi ado 
dentro da perspectiva inversa de um exercício maior da formação do Novo-Homem an-
golano, que pretendia a revolução sócio-cultural.
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O que vai dar mais importância ainda a um intelectual como Tico é tão-somente o 

aparecimento de um dos mais signifi cativos representantes da colonização portuguesa em 
suas colônias: um cão Pastor Alemão, a representação ostensiva do colonialismo. Claro, 
irônica representação se pensarmos que é esse cão que tira os personagens do silêncio e 
permite que existam, então, dentro da malha social, fazendo com que, embora indepen-
dentes, os africanos continuem existindo desde o colonizador. Mas também de extrema 
signifi cação se pensarmos em Steiner (2003) quando ensina que o mais perfeito alcance 
comunicativo vem no exato momento em que conseguimos deixar para trás a palavra e, 
então, signifi car plenamente, pois o “inefable está más allá de las fronteras de las pala-
bras” (p. 30) e só quando atravessamos esta muralha que nos é imposta pela linguagem é 
que ingressamos no mundo do entendimento total e imediato. O cão não diz, ele signifi ca 
plenamente! Impossível seria narrar alguma cena que signifi casse tanto como a imagem 
desse cão signifi ca, pois diante dele as palavras se apresentam gastas e corroídas pela 
inoperância das relações signifi cativas, pela mudez decalcada pela sociedade.

O cão, na quase totalidade do romance5, exerce a função de elevar a condição social 
dos personagens, não só pela imagem muda e signifi cadora, mas pelo [des]silenciamento 
trazido. Justifi ca-se isso por ter sido o animal usado contra os africanos no tempo do colo-
nialismo e por oferecer um status de riqueza àqueles que o têm, pois se “via comia muito” 
(PEPETELA, 1996a, p. 11) e, em tempos de crise, poder sustentá-lo é a evidência de um 
poder capital maior do que a média geral da população. 

O animal atuará como um elo, um fi o condutor na existência de personagens po-
pulares que, se não fosse pelo animal, jamais teriam contado suas histórias ao narrador-
escritor-autor. Como explica o próprio Pepetela, em entrevista a mim concedida por ocasião 
da Feira do Livro de Porto Alegre em 1998, era “preciso um fi o-condutor para o livro, e 
esse fi o-condutor encontrei num cão”.

E a tarefa a que se propõe o escritor-autor-narrador é a de compilar histórias por-
menores que recuperem um espaço-passado, já que as narrativas datam de 1979 e anos 
seguintes, trazendo um cão Pastor Alemão como motivador existencial de alguns perso-
nagens típicos surgidos em Angola no pós-revolução. 

Daí a possibilidade de subverter o discurso ofi cial, daí a possibilidade de ouvir as vozes 
que estavam abafadas, elevando-as à escuta social, daí ser possível o entremeamento de espa-
ços que recuperem um tempo-memorial. Não um tempo bergsoniano, no sentido que trabalhe 
a duração pelo viés da psicologia, mas um tempo-espaço, pois de acordo com Bachelard, “o 
espaço é tudo, porque o tempo já não anima a memória” (1998, p. 28). E sem espaço não há 
interação possível, e sem interação não há diálogo e não há polifonia sem diálogo, porque, 
como já afi rmei, o diálogo é o princípio da polifonia, da pluralidade discursiva. 

N’O desejo de Kianda, a pluralidade do diálogo no pós-independência. E com  
aspectos em comum com O cão e os caluandas, os tipos, os vícios e os paradoxos que 
surgiram com o processo de independência.

Carmina chamou o criado e encomendou uma garrafa de champanhe, o mais caro 
francês, porque em Luanda sempre foi assim, temos fome e o melhor champanhe 
francês e uísque velho. Muitos morrem por ingerirem caporroto barato, destilado 
clandestinamente com pilhas para acelerarem a fermentação, mas esses não contam, 

5 A obra é tida como um livro de contos, mas a condição estabelecida pelo autor de unir as narrativas por um 
fi o condutor, no caso, o cão, faz com que haja uma unidade entre elas. Isso confere ao livro a condição de 
romance módulo. Daí os contos serem vistos como capítulos. 
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são os marginalizados do processo, deste e do anterior. Quando beberam o primeiro 
gole, depois de amorosamente tocarem as taças, ela disse:
– Com o negócio das armas ganhámos um milhão de dólares, que já está a render 
juros em Sugaland (PEPETELA, 1997, p. 68).

O excerto traz as diferenças enormes da sociedade e sua perpetuação pelo exercício 
pleno do poder herdado. Um diálogo entre o antes e o depois de um marco histórico: a 
independência. O antes e o depois fazedores do agora estéril e anuladores de possibilidades 
futuras, já mortas pela objetiva enunciação: “são os marginalizados do processo, deste e 
do anterior”. É bom lembrar que toda a enunciação seja proveniente de situação oral ou 
escrita, tem uma relação entre falante e ouvinte, entre narrador e leitor, entre emissor e 
receptor. E a narrativa é a expressão da situação social mais imediata – do contexto da troca 
falante/ouvinte, da troca narrador/leitor, e o meio social mais amplo determina inteiramente 
a estrutura dessa enunciação, dessa narração, uma vez que não há enunciação sem troca, 
sem diálogo, e não pode existir diálogo sem um contexto social. 

N’O cão e os caluandas, pode-se pensar que o autor esteja, em alguns casos, 
apagado, sendo, então, substituído pelos narradores. Mas esses narradores são vozes e 
nascem imersos na narrativa fi ccional, plenos de singularidade. São autônomos e transitam 
interagindo, servindo de elementos integradores da rede simbólica, da sociedade, do autor, 
porque para Bakhtin “o autor-criador é a consciência de uma consciência, uma consciência 
que engloba e acaba a consciência do herói e do seu mundo” (2004).

Deste modo, sendo autor-narrador-personagem, seu discurso é elaborado como o 
discurso do Outro, ou melhor, com objeto da intenção do autor e não segundo a sua própria 
intenção. Logo, a elaboração estilística da narrativa do personagem está condicionada aos 
trabalhos estilísticos do contexto do autor - instância última que pode ser substituída pelo 
discurso do narrador.

Nesse caso, a última instância signifi cativa – espaço-memória (reparem que este 
espaço é recuperado pela imagem do inimigo) – do autor é concebida não na narrativa 
direta deste, mas através das palavras de um Outro, que é o narrador de cada episódio ou 
os narradores do romance, o que faz com que o diálogo inerente à narrativa se redimen-
sione e as palavras do personagem funcionem como vozes diferentes, pulverizadas no 
discurso do autor. É este elevar de vozes presentes na narrativa que caracteriza, também, 
o acontecimento da polifonia.

Bakhtin constrói, partindo da concepção dialógica da linguagem, as noções de 
intertextualidade e de polifonia. A primeira, uma relação semântica entre enunciados que 
instaura o diálogo entre os sujeitos, a partir do qual os discursos se comunicam entre si: 
nascem de outros e originam outros mais. Nesta conjuntura discurso-narrativa, em que o 
discurso balizador é o fi ccional, cada voz que se faz presente é plena de uma singularidade 
interacional e estabelece relações entre outras vozes. A segunda é desenvolvida a partir de 
estudos debruçados sobre a produção de Dostoiévski.

A noção de polifonia desdobra-se sobre a ideia de que o falante nunca acha a palavra 
despovoada das vozes dos Outros, porque nunca será encontrada de forma neutra, sem o 
ponto de vista alheio intrincando sua existência. O próprio pensamento encontra a palavra 
habitada, uma vez que uma consciência pode ser decomposta em várias vozes.

No caso da produção narrativa de Dostoiévski, de acordo com Bakhtin (1981, p. 182), 
os textos são construídos como um diálogo interior, contínuo de vozes nos limites de uma cons-
ciência que se decompõe: “Na autoconsciência do herói de Dostoiévski, penetra a consciência 
que o outro tem dele, na auto-enunciação do herói está lançada a palavra do outro sobre ele”.
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E ao caracterizar a polifonia, Bakhtin deixa claro que este fenômeno corresponde à 

coexistência de falas equivalentes de sujeitos diferentes em um mesmo espaço discursivo. 
Ora, se a polifonia é a existência destas vozes num mesmo espaço discursivo, pode-se 
caracterizar a narrativa como polifônica sob dois aspectos. No primeiro, o dialogismo é 
inerente a qualquer ato lingüístico, pois as palavras não são neutras na língua e estão re-
pletas das posições dos outros, ou ainda, a minha narrativa contém, de certa maneira, por 
vezes velada, a voz do Outro. É aí que se pode transferir estas colocações de Bakhtin - da 
narrativa para o espaço - e falar, então, da experiência espacial africana. 

3. [   ] 1975: “entre o planeta e o sem-fi m, a asa de uma borboleta.”

O homem em Angola, pós-guerra colonial, fi xa o espaço da colonização através da 
prática de um discurso-negador-legitimador de uma prática fraudulenta, como vimos, e ele 
vem pleno de lembranças e habitado ainda de Portugal, por conseguinte, demonstrando 
vozes daquele (deste) espaço-continente: 

Eu cá não é de dinheiro que me governo, não. Sabe como é aí nas fábricas. Grande 
conquista da Revolução! o que nós produzimos, a nossa gloriosa classe operária 
que tenho orgulho de pertencer, o que produzimos é o que nos safa. No tempo do 
colono não era assim, távamos mesmo lixados, era a exploração capitalista. Agora 
não é nada o salário, este é melhor esquecer. Mas as latitas que cada um tem direito 
por dia e mais aquelas que cada um faz sair mesmo sem ter direito, essas é que 
dão. Vou com uma lata ao talho e troco por meio quilo de carne. Vou com uma lata 
à padaria e troco com o pão que quiser. Assim [...] entrego umas latitas à mulher 
que as vai vender no bairro. No mercado agora está fi car difícil, tem fi scais. [...] 
um dia podem armar em vivos e dá maka. A minha barona é assanhada, nasceu 
mesmo pró negócio, ninguém lhe aldraba. Vende cada lata dez vezes mais caro 
que a fábrica vende ao Comércio Interno. E como a produção está baixa, também 
posso falar disso depois, o Comércio Interno quase que não leva nada da fábrica. 
Quase tudo masé distribuído pelos operários. Não foi Marx que ensinou: aquilo 
a quem produz? Aí fi camos com quase toda a produção, três latas por dia é legal, 
a direção da fábrica combinou. Mais duas ou três que passam nas camisas ou nos 
sacos. Como íamos viver então? (Pepetela, 1996a, p. 106).

É importante perceber que há, aí, vários espaços. Várias vozes, que dialogam entre 
si, expressando que, para o narrador d’O cão e os caluandas, cada palavra é gestante de 
um espaço altero. Como para Carmina, n’O desejo de Kianda, cada palavra é gestadora 
de uma transgressão, pois ela as habita de forma transgressora, em sua condição original, 
conforme Cassirer (1972, p. 64). Não necessariamente o que está sendo representado na 
narração, mas outros que resultam numa espécie de consciência social e que, partindo desta 
consciência social, vão caracterizar uma relação indivíduo/História, construída sobre uma 
erupção plurivocal. 

O narrador condena o capitalismo, que tem em sua essência a mais-valia, o lucro 
exacerbado, mas capitaliza-se, lucrando com o desvio das duas ou três “latitas” a mais 
das que são de direito dele, operário. “Grande conquista da Revolução!”, as fábricas. E no 
mesmo tom elogioso do Primeiro Ofi cial, que ao perceber que o gravador está já ligado para 
fi xar seu discurso sem sua prévia licença, afi rma que o autor-entrevistador é “um vivaço” 
que “não fi ca à espera das autorizações” (PEPETELA, 1996a, p. 19), este outro narrador 



48

Conexão Letras
ressalta a virtude de sua “barona assanhada”, que tem a capacidade de vender cada “lata 
dez vezes mais caro que a fábrica vende ao Comércio” (PEPETELA, 1996a, p. 106).

A viabilidade da transgressão confi gura-se como virtude transgressora da realidade 
representada e há, aí, um ruir de todos os anseios pré-independência, de toda a luta que 
foi sistematizada para a superação das diferenças tribais e das tradições que engessavam 
a efetivação da luta de libertação. Há um ruir de toda a palavra revolucionária e se ressig-
nifi ca o conceito de independência que se ergue refratando o espaço africano, desde uma 
signifi cação dada à revelia de sua origem, porque “De fato, a palavra, a linguagem, é que 
realmente desvenda ao homem aquele mundo que está mais próximo dele que o próprio 
ser físico dos objetos e que afeta mais diretamente sua felicidade ou sua desgraça” (CAS-
SIRER, 1972, p. 78). Assim, a palavra, o discurso pós-revolução apresenta-se com uma 
enorme força substancial, transformadora – não da transformação sonhada – antes mesmo 
de ser pensada como força espiritual. 

A situação retratada pelo narrador é, por si só, paradoxal; presente em seu discurso 
percebe-se a negação de uma prática (capitalista) colonial e a legitimação dessa mesma prá-
tica, agora velada e apoiada sobre o discurso revolucionário. Um detalhe importante é que 
o discurso revolucionário sobre o qual se justifi ca essa práxis legitimou-se, justamente, pela 
negação da prática (antes rechaçada do colonialismo-capitalista), que no presente inacabado 
do romance torna-se vigente. Como vigente está em todas ações políticas de Carmina:

– Meu fi lho, o mais velho Marx explicou há bué de tempo. Para se criar os empre-
sários alguém tem de perder capital a favor deles. E sempre é melhor ser o Estado, 
assim é menos sensível do que roubar ou expropriar directamente os cidadãos. Não 
decidimos ir para a economia de mercado? Então, alguém tem de pagar, nesta vida 
não se multiplicam pães por milagre. Ou pelo menos quem o fazia já cá não está 
(PEPETELA, 1997, p. 24).

Ou no marasmo reativo de João Evangelista, descrito pelo narrador:

Carmina ia falando, falando, mas ele deixara de a ouvir. Pensava nas vantagens e 
inconvenientes de ser sócio dela. Acabava a boa vida de ir trabalhar quando quisesse 
e fi car a olhar para as moscas no serviço. Ela ia pó-lo a correr para o banco, para a 
alfândega, para o porto, para o raio que o parta, tratando-o de incapaz se não resolvesse 
os assuntos no tempo que ela determinasse (PEPETELA, 1997, p. 26).

Um ruir simbólico oriundo da corrupção e do descaso com a moralidade ética da 
revolução, que n’ O desejo de Kianda vai ser ostentado na erosão física da cidade. Prédios 
a cair, ao passo que membros do CC (Comitê Central) do Partido (MPLA) trafi cam armas 
ou coisas do gênero e tomam champanhes franceses em restaurantes chiques. Não bastasse 
toda a argumentação e elevação do seu discurso em favor da classe operária e do orgulho de 
a ela pertencer, justifi cando sempre sua transgressão aos códigos do Novo Sistema, apropria-
se descarada e descontextualizadamente de uma frase de Marx: “aquilo a quem produz”. 
Não há autoridade sufi ciente para negar essa voz que se edifi ca no país independente. Voz 
que traz o orgulho de pertencer à classe operária, voz que traz a satisfação de estar livre da 
exploração capitalista, voz que traz a soberba de ter em sua fundamentação nada menos que 
pensamentos marxistas. A autonomia da personagem é tamanha, que a relativização de seu 
discurso seria uma espécie de desmascaramento dessa realidade representada, revolvendo 
a camada ideológica que a congela e redimensionando suas práticas no sentido real da 
revolução. Então, essas diferentes vozes, que são plenamente perceptíveis no discurso do 
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narrador, aparecem diluídas, criando uma ilusão de unicidade do narrador/enunciador, ao 
passo que geram uma desilusão maior no conjunto do(s) romance(s). 

No segundo caso, caracteriza-se a polifonia se, em um mesmo discurso, ocorrerem 
explicitamente vozes de sujeitos diferentes, como acontece em O cão e os caluandas e 
n’O desejo de Kianda. Logo, as vozes do narrador ora sob a forma de discurso direto, ora 
indireto, aparecem como distintas umas das outras. No capítulo O elogio da ignorância sete 
vozes se entrecruzam: a do Apresentador e as dos seis Actores. É, então, estabelecida uma 
manifestação ionesquiana6 de diálogo de causar inveja a um Rinoceronte, ou até mesmo a 
uma Cantora careca, pois a elevação ininterrupta de vozes desnorteadas consegue empilhar 
opiniões de cunhos ideológicos totalmente avessos uns aos outros e o absurdo se constrói. 
É dos capítulos de Pepetela o que melhor evidencia o esvaziamento discursivo do país e o 
que melhor delineia a falta de orientação depois da saída dos colonizadores.

No fragmento que segue, o non-sense da situação é indisfarçável!

1º Actor – Espera aí, espera aí. Entra um cão?
2º Actor – Entra quando aparece. Já tem faltado.
3º Actor – Sempre por razões justifi cadas é preciso desde já dizer.
Apresentador – Eu não tinha terminado. Geralmente o cão vem. Não é ensinado, 
não foi domado, acho que não tem dono. [...] Nós devemos dar continuidade ao 
que ele fez.
1º Actor – Já percebi. Teatro expontâneo. Cada um diz o que quer, faz um papel que 
desejaria algum dia ter interpretado e nunca um diretor lhe consentiu... Mas de forma 
que se enquadre no espírito da peça. Não é isso?
Apresentador – O 1º actor está a estragar o enredo. Está a querer encarnar um per-
sonagem romântico, quando afi nal não possui qualifi cações necessárias.
1º Actor – Como sabe?
2º Actor – Ora, cheira-se. Basta ver sua maneira de sentar.
1º Actor – Estou sentado?
2º Actor – Está a representar que está de pé, por isso está sentado. Ou deitado. Ou 
não está a representar?
1º Actor – É. Não tinha pensado nisso. Mas quando começa a peça.
Apresentador – Desgraçado! Já começou. Quando eu falei pela primeira vez.
1º Actor – E não avisam? Nem me vesti, nem pintei para a ocasião.
[...]
4º Actor – É o coletivo que dirige a peça. Não há diretor individual. O Apresentador 
devia saber até onde pode ir.
Apresentador – Posso explicar-me? Deixem-me ao menos explicar-me?
1º Actor – Curioso, parece que está a ser impedido de se explicar.
[...] 
4º Actor – O coletivo acusa o Apresentador com todas as provas. Desviou o rumo 
da peça pela sua introdução individualista. Intelectualista! Isso é contrário à nossa 
linha.
2º Actor – Protesto. Não há texto escrito. O Apresentador podia começar como bem 
quisesse e a nós lhe dar seqüência.
1º Actor – É o que estamos a fazer.
5º Actor – O primeiro tem toda razão. Sinceramente!
6º Actor – Já que o 5º há bocado falou antes do meu tempo, não sei porque não vou 
falar também (PEPETELA, 1996a, p. 65-67).

6 Referente a Eugène Ionesco, dramaturgo do absurdo, romeno, radicado na França, país onde encenou A can-
tora careca, O rinoceronte e As cadeiras.
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A ilogicidade discursiva evidencia ausência de referência do homem angolano e 

demonstra que existe uma espécie de vulgarização da palavra. As vozes rasgam os discursos 
alheios no intuito de contribuir para a sua dissolução de sentido e o Estado angolano sofre 
com a grave crise do automatismo da palavra-pronta-esvaziada-quase-de-sentido. 

Os personagens, principalmente os Actores, deixam claro o seu não lugar dentro 
de uma realidade discursiva, demonstrando que, embora se proponham a “atuar”, dentro 
da peça, dentro do regime, dentro da democracia vigente, não existe uma liderança que 
conduza as ações de modo producente, de modo funcional, e os seus discursos, as suas 
vozes, perdem-se, diluem-se, como se perderam e se diluíram as esperanças do progresso 
que viria com o fi m da guerra, com a independência, com a revolução permanente. Im-
portante aqui recuperar uma vez mais Bhabha (2007), quando caracteriza o “entre-lugar” 
como um espaço de elaboração de estratégias de subjetivação que leva à produção de 
novos signos de identidades. É nesse entre-lugar, conceito do autor, que é encontrada toda 
a confl uência das diferenças culturais estabelecedora da organização dos “novos signos” 
aos quais me referi e que sedimentarão uma identidade outra, agora, já reencenada pela 
tradição que faz do presente um tempo a ser construído. Ora, é visível no diálogo dos per-
sonagens as diferenças culturais e a tentativa de uma topografi zação dessas diferenças por 
parte do discurso revolucionário, o que não se torna possível devido à inexistência de um 
norteamento, o caos se fi xa e as diferenças se acentuam, como na História acentuaram-se 
as divergências.

Em certa altura do texto, o Apresentador é acusado de intelectual, de cultuar valo-
res burgueses, o que faz com que ele imediatamente se defenda e, apoiado na muleta da 
História, transfi ra a culpa de ter estudado a seu pai.

Apresentador – Culto, eu? 
6º Actor – Citou Erasmo, de que nunca ouvimos falar.
4º Actor – Está bem identifi cado o inimigo de classe. Esses que andaram na esco-
la.
6º Actor – Pior. No liceu... fez o quinto ano.
1º Actor – Que horror! O quinto ano?
Apresentador (apertando as mãos) - Deixem-me explicar. Foi meu pai que me pôs 
lá. 
2º Actor – Eu sabia.
Apresentador – Era obrigado a estudar. Não é culpa minha. [...] (quase chorando) 
Mas eu não aprendi nada na escola. Ou, antes, já esqueci tudo (PEPETELA, 1996a, 
p. 70).

Além da inefi ciência de não poder exercer uma organização mínima, digna de 
respeito, o Apresentador carrega o peso de haver podido estudar durante o colonialismo 
– privilégio de poucos “burgueses” –, o que o marcará para o resto de sua trajetória 
na obra e o levará à condenação no fi nal do episódio. Percebendo que isso se tornou 
um empecilho nas suas inter-relações, no contexto, nega a instrução, nega a própria 
condição e acusa o pai. 

A fi gura paterna tem uma representatividade muito superior a qualquer outra voz que 
ressoe aos ouvidos do Apresentador: o pai vem como possibilitador do escutar outras vozes 
e formar a própria voz, pois, como afi rma François (1997, p. 199), é “sempre confortável 
lembrar o que éramos antes de encontrar nosso pai ou, antes, nossos pais culturais”. O ensejo 
polifônico passado pelo pai é negado pelo personagem, em detrimento de uma polifonia ca-
ótica e sem força reacional, num espaço discursivo em que ele está inserido, e deslocado.
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Seguindo as ideias de Bakhtin, é Dostoiévski o fundador do romance polifônico. 

O motivo é haver tido sensibilidade sufi ciente para ouvir e entender as diversas nuances 
de uma voz que até então se pretendia única e, simultaneamente, evidenciar, através da 
fi cção, o imaginário histórico de sua própria época. Esse conceito, esse argumento, se pode 
estender a Pepetela, escritor que registrou categoricamente em suas obras a rede simbólica 
que compõe o imaginário social de Angola, fi xou o espaço de uma geração e não deixou de 
lado a possibilidade da releitura. Conseqüentemente, elevou vozes, antes não audíveis, na 
reconstrução dos viveres do espaço narrado, relativizando, assim, a versão historiográfi ca 
ofi cial que lhe foi impingida. 

Remete-nos, Bakhtin, ainda, à noção de discurso citado. Ora, se existe uma cate-
goria de discurso, que é o discurso citado, ao estudarmos o discurso de outrem, vê-se este 
discurso como a forma de manifestação lingüística em que a voz do Outro conserva uma 
autonomia semântica e estrutural, sem alteração do contexto lingüístico que o integrou. 
Segundo o autor, este discurso é o discurso no discurso, como já havia dito, a narrativa na 
narrativa, sendo ao mesmo tempo um discurso sobre o discurso. O narrador passa a ver o 
discurso citado como enunciação de uma outra pessoa (2004, p. 144).

Se o vislumbrarmos por uma análise de viés social, tem-se na narrativa de Pepetela 
uma espécie de apoderar-se de um discurso alheio [o da revolução], enunciá-lo e, com isso, 
expor a própria precariedade discursiva: toma-se o discurso ofi cial, faz-se com que ele 
dialogue com a realidade, e se o devolve igual, mas com a ironia metonímica necessária 
para transfi gurá-lo. Na passagem seguinte, Bakhtin (2004, p. 144-145) expõe melhor a 
ideia de discurso citado:

É a partir dessa existência autônoma que o discurso de outrem passa para o texto 
narrativo, conservando o seu conteúdo e ao menos rudimentos da sua integridade 
lingüística e da sua autonomia estrutural primitiva. A enunciação do narrador, tendo 
integrado na sua composição uma outra enunciação, elabora regras sintáticas, esti-
lísticas e composicionais para assimilá-la parcialmente, para associá-la a sua própria 
unidade sintática, estilística e composicional, embora conservando, pelo menos sob 
uma forma rudimentar, a autonomia do discurso de outrem sem o que ele não poderia 
ser completamente apreendido.

Ou então, para determinado discurso ser total e plenamente apreendido, é inevitável 
que o Outro esteja povoando tal narrativa. É daí a inevitável presença do discurso ofi cial 
do Estado Português, permeando a rememoração dos narradores de O cão e os caluandas. 
São daí as palavras de Marx e Lênin, legitimando a prática burladora no pós-independência. 
É daí a inevitável transferência do espaço do colonizador trazido em palavras para uma 
realidade social angolana democrática, na qual o discurso que pretendia eliminar essa voz 
transferida acaba por apropriar-se dela, fazendo-a um tom a mais dentro de sua tessitura 
discursiva, construindo uma ponte de signifi cações.

Repare-se como é importante a passagem abaixo para que fi que clara a ideia de 
uma permeação de espaços discursivos citados:

– Então porque não nos mordeu? E está a dormir aí todo sossegado? 
– Marx disse: primeiro a barriga, depois as idéiase os sentimentos.
Malaquias abanou a cabeça, não respondeu. Ficou esmagado com a citação de seu 
ídolo, tinha o retrato desse branco judeu na sala de visitas. Mas senti que não o 
convenci e por pura amizade insisti:
– Filho de cão racista é racista. Esse cão tem o vírus do ódio ao negro, da descon-
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fi ança ao mulato e do respeito ao branco. E de vírus percebo eu, tenho obrigação. 
Não há educação que lhe chegue vai morrer racista. Tinha fome, aceitou comida de 
patrício. Mas depois de jiboiar, não sei o que vai acontecer. Leva-o para casa e depois 
conta-me do teu arrependimento (Pepetela, 1996a, p. 33).

Além de o personagem projetar todos seus preconceitos sobre o cão (sempre-calado-
cão, e sempre-signifi cativo-cão), numa espécie de transferência de personalidade, vem em 
sua fala todo ranço tribalista que alimentou a segregação racial dentro da organização da 
luta pela independência. E que agora, dentro da ideologia do país democrático que, dissi-
muladamente, dá-se por inexistente, aparece. Nesse excerto, o cão exerce uma função de 
denúncia do sistema democrático angolano. Como? Ora, com sua simples presença, faz 
elevar-se novamente o ódio velado pela prática diária da revolução, mostrando-o vivo no 
discurso dirigido contra o representante do colonialismo português. Os personagens que 
são desmarginalizados pelo cão, ao longo do romance, não conseguem transpor a muralha 
da palavra e mergulhar no silêncio da signifi cação plena, como ensina Steiner (1998).

É a partir dessa formação discursiva que se pode evidenciar as posições tribalistas 
ainda muito vivas, apesar do esforço do MPLA pela superação do tribalismo. O que fi ca 
claro é que o colonialista (representado na fi gura do cão) já não é culpado por tudo que 
há de errado, o que acontece é que se percebe que a maior barreira para a criação de um 
Estado democrático e igualitário está, agora, no negro que habita o país independente, no 
novelo de signos ideológicos que envolvem e determinam seu discurso.

Para cada um dos personagens que toma a palavra, o cão é uma espécie de muleta 
em que se apoia ao elaborar o discurso que não lhe é permitido enunciar dentro da realidade 
discursiva da República Popular de Angola. O que quero esclarecer é que o cão possibilita 
ao narrador uma espécie de concretização verbal de um sentimento abafado pela nova re-
alidade, e a que não mais se pode suportar. Além disso, o personagem elabora o que antes 
aparece nas palavras de Bakhtin: “regras sintáticas, estilísticas e composicionais”, que 
vão legitimar seu preconceituoso discurso, que é enunciado a partir de um ponto de vista 
autoritário e inviolável por qualquer outra voz que se pretenda contribuinte em Angola 
independente, pois sua enunciação é sustentada por ninguém menos que Marx, o “branco 
judeu”. Ou seja, o personagem, com uma adequação lingüística, toma um discurso de 
outrem, cita-o, enquadrando-o descontextualizado em sua elaboração lingüística, dando 
ao seu discurso a incontestabilidade necessária para a imposição de suas palavras. 

Esse processo de elevar vozes que estiveram até então afônicas demonstra a atua-
lidade de Aristóteles e de sua velha fórmula consagrada na sua Poética (1997), de que a 
literatura não tem compromisso com a verdade, mas com o arranjo convincente de seus 
elementos. O que nos favorece uma percepção mais aprofundada no que se refere ao diálogo 
entre a fi cção e a História, uma leitura outra que não a ofi cial, patrocinada pelo Estado. Isso 
faz com que a mítica identidade angolana rua, numa desmitologização paulatina.

Esse sofrimento calado, este remoer memorial age como solução que corrói o espaço 
angolano e dilui valores seculares, tornando-o, de certa forma, hostil, impossibilitando a ação 
que “prepararia pensamentos e não mais sonhos, pensamentos graves, pensamentos tristes” (BA-
CHELARD, 1998, p. 74). Porque o tempo presente em Angola ainda é um espaço passado.
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Condições de produção discursiva de trabalhadores da 
economia solidária 1

Darlene Arlete Webler

Abstract: The analysis of the discourse practices of workers who constitutes 
and enable cooperatives organizations of auto management belonging to the 
Solidary Economy in Rio Grande do Sul appears as our main subject in this 
approach. We investigated industrial production in the auto management 
model, created from the bankruptcy of capitalist management enterprises. 
The study deals with the observation of the discourse about the process and  
practices of auto managing, of auto management supporters and  intellectu-
als which work togheter with the subjects involved in these experiences. In 
this process ideas and beliefs are “disarranged”, “rearranged” and “trans-
formed” in non linear ways. These new social  practices and discourses of  
auto managing organization of workers can be found in different moments 
of the humanity history, and they leads us to think about the discourse as a 
resonance of senses. The theoretical-methodological option of this study is 
based on the Discourse Analysis (AD), of French origin, whose the main 
characteristic is the focus on the process of production of meaning and their 
social-historical identities.  
Keywords: Conditions of production, Subjects, Discourse

Resumo: A análise das práticas discursivas de trabalhadores que constituem 
e viabilizam organizações cooperativas de autogestão, inscritas na Eco-
nomia Solidária no RS, fi gura como tema central na presente abordagem. 
Investigamos  empreendimentos de produção industrial na modalidade da 
autogestão, instaurados a partir da falência de empresas de gestão capitalista. 
O estudo passa pela observação do processo de discursivização das práticas 
de sujeitos autogestionários, de apoiadores da autogestão e de intelectuais 
orgânicos da classe trabalhadora, em que saberes são “desarranjados”, “re-
arranjados” e “transformados”, de forma não-linear. Essas novas práticas 
sociais e discursivas da organização autogestionária de trabalhadores podem 
ser encontradas em diferentes momentos da história da humanidade, o que 

1 Este artigo foi produzido a partir da nossa tese “As Práticas Discursivas dos Trabalhadores em Empreendi-
mentos de Produção Industrial Autogestionária”, sob a orientação da Profª Ana Zandwais (PPGL/UFRGS), 
defendida em 2008.
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nos conduz a pensar sobre as ressonâncias discursivas e redes interdiscur-
sivas. Para tanto, a opção teórico-metodológica do presente estudo está 
alicerçada na Análise do Discurso (AD), de linha francesa, caracterizando-se 
pelo enfoque nos processos de produção de sentido e de suas determinações 
histórico-sociais. Esta teoria nos permite pensar nas condições de produção 
dos discursos produzidos no domínio da autogestão operária. 
Palavras-chave: Condições de Produção; Sujeitos; Discursos

 

Introdução

A presente abordagem toma como foco central os discursos produzidos por tra-
balhadores que se inserem em organizações cooperativas autogestionárias, instauradas a 
partir de massas falidas, ou seja, de empresas capitalistas que faliram. Trata-se de formas 
associativas de autogestão operária que têm seu refl orescimento recente no Brasil, mais 
especifi camente no Rio Grande do Sul, visto que seu desenvolvimento se efetiva a partir 
do início da década de 1990. 

Atualmente, as cooperativas de trabalhadores autogestionários se apresentam como 
alternativas de geração de trabalho e renda, atendendo a diversas demandas de tendências 
regionais e envolvendo diferentes sujeitos do meio popular. De modo especial, revelam-se 
instâncias organizativas com novas relações sociais de produção, com novas concepções 
de trabalho e novas práticas discursivas, tendo em vista que a gestão patronal dá lugar à 
gestão solidária, democrática e autônoma do conjunto dos trabalhadores, à luz dos prin-
cípios da Economia Solidária.  

Nosso propósito reside em tecer algumas refl exões acerca dos processos de dis-
cursivização dessa forma de organização popular e alternativa, que se mostra adversa às 
atuais tendências sócio-políticas e econômicas. Considerando que a dinâmica do mercado 
capitalista mundial está voltado, prioritariamente, para o fortalecimento de grandes corpo-
rações lucrativas, promovendo a exclusão de grande parte da humanidade, podemos dizer 
que a organização autogestionária de trabalhadores na perspectiva da Economia Solidária 
é, de fato, um modo de resistência a tal processo excludente. Os discursos ali produzidos 
constituem-se discursos de resistência, atravessados por saberes confl uentes, contraditórios 
e até antagônicos à autogestão. 

Esta abordagem revela-se, ao mesmo tempo, fascinante e de grande pertinência 
aos estudos acadêmicos da linguagem. Trata-se da discursivização deste novo jeito de 
trabalhadores organizarem-se em uma dinâmica que é adversa a das empresas tradicio-
nais capitalistas, experimentando verdadeiras relações de solidariedade, sobre as quais 
já formulavam refl exões e implementavam práticas sociais intelectuais orgânicos como 
Kropotkin, Lênin, Trotsky, Gramsci e outros. Nesse sentido, entendemos que nada mais 
adequado para atingir tais propósitos do que fazê-lo na perspectiva da Análise do Discurso, 
visto que as bases epistemológicas da Análise do Discurso, de linha francesa, a partir de 
Michel Pêcheux, permitem que façamos a incursão de abordagens de ordem sócio-histórico-
política, à luz do materialismo dialético e histórico, situando-as nos estudos da linguagem 
em uma articulação de teoria e prática.

Ao propormos a análise da Formação Discursiva dos Trabalhadores Autogestionários 
(FDTA), temos em vista a observação de traços da cultura e da consciência associativa no 
discurso destes operários e de discursos provindos de outras formações discursivas, bem 
como das contradições que possivelmente permeiam e se revelam de diferentes formas no 
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processo de organização autogestionária. Nessa linha, é importante a observação de saberes 
que emergem da FDTA, que ora se discursivizam, ora silenciam (ou são silenciados), apa-
gando concepções sócio-históricas provindas de saberes anarquistas, anarco-sindicalistas, 
socialistas, comunistas, e/ou até de saberes liberais. Tomamos a FDTA como a Formação 
Discursiva de Referência, que se articula e é permeada por outras formações discursivas, 
e que, aqui, agrupamos em duas: a Formação Discursiva Empresarial (FDE) e a Formação 
Discursiva Político-Pedagógica Autogestionária (FDPPA). Naquela, na FDE, se inscrevem 
saberes próprios das relações empresariais capitalistas, em que fi guram patrão e empregado, 
em uma permanente relação de submissão/dominação entre capital e trabalho; ao passo que 
os saberes da FDPPA podem ser associados aos saberes e práticas da FDTA, atravessando-a 
e servindo de apoio para a implementação das práticas autogestinárias. Os saberes da 
FDE são antagônicos aos saberes da FDPPA e, por isso, precisam ceder lugar para que a 
autogestão operária efetivamente se instaure. Cabe observar que, dada a peculiaridade de 
a FDTA ser oriunda de massa falida capitalista, ela é permeada predominantemente por 
saberes advindos de formações discursivas articuladas às concepções de solidariedade, 
mútua ajuda e autogestão (FDPPA), mas também de formações discursivas antagônicas 
que representam saberes e práticas liberais, individualistas e competitivas – da FDE.

Considerando que a gestão coletiva operária tem seu surgimento a partir do fracasso 
administrativo da gestão empresarial, observamos, à luz dos Estudos da Linguagem, como 
e em que medida as formas de exploração capitalista são “desarranjadas” e “re-arranjadas” 
para ter, no cooperativismo autogestionário, uma dinâmica solidária, democrática e autô-
noma de planejamento, de gerenciamento e de distribuição dos resultados econômicos.

1. Condições de produção do discurso

Relativamente às condições de produção do discurso, as formulações de Pêcheux 
(1969) conduzem para a compreensão de condições de produção de um discurso a partir 
da instância em que ele ocorre. Em suas palavras, encontramos a seguinte proposta de 
designação: “o conjunto de mecanismos formais que produzem um discurso de tipo dado 
em ‘circunstâncias’ dadas” (Pêcheux, 1969: 74) e “mecanismo de colocação dos prota-
gonistas e do objeto de discurso” (idem, p. 78). Já, em 1975, as formulações de Pêcheux 
em conjunto com Fuchs tratam inicialmente da noção de condições de produção como 
estáveis e homogêneas no processo discursivo; no entanto, os autores admitem a possi-
bilidade de haver “certas ambigüidades” – remetendo a determinações que caracterizam 
um processo discursivo e a características múltiplas de uma “situação concreta” –, e, 
diante disso, apontam para “a necessidade de reconhecer a defasagem entre o registro do 
imaginário e o exterior que o determina” (idem, p. 182). Podemos pensar que os autores 
já estão abrindo uma “brecha” para o princípio da heterogeneidade. Importante observar 
que, conforme Courtine (1982), entre o período de formulação da Análise Automática 
do Discurso de 1969 e de 1975 (AAD/69 e AAD/75), Pêcheux é fortemente infl uenciado 
pelas teses althusserianas. Nessa perspectiva, é pela existência dos aparelhos ideológicos 
de Estado que a reprodução das relações sociais é materialmente assegurada.

Em 1981, Courtine postula uma transformação da noção das condições de pro-
dução do discurso, subdividindo esta noção em uma dimensão teórica e outra empírica. 
Teoricamente, a noção vem associada a uma determinada formação discursiva, em 
uma determinada contingência histórica. Na perspectiva empírica, Courtine repensa as 
condições de produção do discurso, passando a chamá-las de condições de formação da 
produção do discurso. Ele reordena esta noção “na análise histórica das contradições 



58

Conexão Letras
ideológicas no conceito de formação discursiva” (Idem, p. 22). Assim, as condições de 
produção do discurso situam-se, por um lado, na contingência histórica e, por outro, na 
emergência do acontecimento. 

Nessa ótica, a FDTA se instaura com o acontecimento da falência efetiva da em-
presa capitalista, constituindo-se em massa falida, e posterior organização da empresa de 
autogestão operária; mas também na própria história da organização operária internacional 
com vistas à sua emancipação e à superação do modo de produção capitalista. Todo o 
processo de organização dos trabalhadores, de constituição jurídica do empreendimento e 
de vivência da autogestão é permeado por saberes historicamente construídos pelas classes 
trabalhadoras e seus intelectuais orgânicos.   

Considerando que as determinações históricas estão relacionadas aos processos 
discursivos na forma de descontinuidade, de ambigüidade, de contradição, e a formação 
discursiva, cujas fronteiras são instáveis, se caracteriza pela sua condição de contradição 
(pelas relações de contradição que povoam o seu interior), temos como resultado a hetero-
geneidade das condições de produção do discurso. Ao falar da contradição como princípio 
constitutivo de qualquer formação discursiva, Courtine remete a Pêcheux (1975) quanto 
ao espaço da reprodução / transformação / contradição das relações de produção. Só a 
diferença não basta para haver contradição, é preciso uma forte relação de contradição – por 
exemplo, a relação entre a Teologia da Libertação (a mais progressiva corrente da Igreja 
Católica) e a cúpula conservadora dirigente da Igreja Católica (o grupo ligado ao vaticano). 
Trata-se de diferenças tão profundas nas relações que se estabelecem entre elas que, muitas 
vezes, são projetados domínios de saberes completamente divergentes entre si, o que vem 
a mostrar o acentuado caráter heterogêneo da formação discursiva católica. 

Nessa perspectiva, pensemos na constituição do corpus discursivo de análise. Ele é 
atravessado por relações contraditórias, antagônicas e de aliança, com outros discursos – o 
que o caracteriza como heterogêneo e não-linear. De acordo com Courtine (1981: 24), o 
corpus discursivo se apresenta como “um conjunto de seqüências discursivas, estrutura-
do conforme um plano defi nido em referência a esse estado das condições de produção 
do discurso”. Portanto, para constituir um corpus deve-se seguir um plano de pesquisa. 
Diante do universal do discurso – totalidade do discurso operário – a operação de coleta 
do corpus tem seu início pela extração de sequências que delimitam um campo discursivo 
de referência – nesta pesquisa, é o discurso operário industrial autogestinário, que se situa 
no entremeio do discurso político e sindical. 

2. Os discursos  da  e  na i autogestão

Articular a noção de autogestão signifi ca pensar formas de auto governo, maneiras 
de participação das pessoas nas tomadas de decisões em uma organização social associa-
tiva anti-burocrática. A autogestão se faz na ação das pessoas e deve ser construída no 
dia-a-dia. Ela pode ser institucionalizada, mas o que a faz efetivamente são suas relações 
práticas. Assim, pensemos em uma linha histórica em que a autogestão e a autonomia não 
aparecem apenas como um objetivo a ser alcançado, mas representam a própria existência 
histórica real das lutas operárias.

Considerando a autogestão operária contemporânea, especifi camente os empreen-
dimentos de produção industrial, da Grande Porto Alegre e Vale dos Sinos, observamos 
que estes são formados por uma maioria de operários que vivenciou processos produtivos 
e relações capitalistas de produção. Muitos destes operários, possivelmente, optaram pela 
forma cooperativa motivados mais pela manutenção dos postos de trabalho e sua remune-
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ração, do que pela convicção da construção de novas relações sociais de trabalho. Trata-se 
daquilo que comumente se designa, na autogestão, como a “cultura de fi rma”. Esta precisa 
necessariamente ser superada para que a identidade autogestionária seja instaurada no em-
preendimento operário. O processo de formação e organização de algumas das empresas 
autogestionárias de produção industrial, como é o caso da CTMC2, em Canoas/RS, foi 
acompanhado diretamente por lideranças sindicais, representantes da SEDAI3 e assessores 
da ANTEAG4, cujas condições de formação dos saberes estão associadas a concepções de 
solidariedade e mútua-ajuda, de forma que seja possível dizer que estes saberes encontram 
contingência histórica em domínios de saberes anarquistas, socialistas e comunistas. 

Na autogestão operária, embora ainda seja possível perceber a reprodução de al-
gumas relações capitalistas, as relações de trabalho e de utilização dos meios de produção 
são transformadas profundamente. Como os operários autogestionários passam a ser donos 
dos meios de produção, além da sua força de trabalho, não mais existe a fi gura do patrão, 
o que signifi ca que as relações entre os próprios trabalhadores não mais são de submissão 
a ordens de um patrão ou um administrador, mas implica todos os trabalhadores como 
uma coletividade participar na tomada das decisões acerca da gestão do empreendimento, 
bem como respeitá-las, submetendo-se a elas. Concretamente, tal dinâmica de socializa-
ção de todo o processo produtivo mostra-se, ao mesmo tempo, fascinante e complexa aos 
sujeitos da autogestão, visto que a implementação de princípios como da democracia, da 
transparência, da socialização, da autonomia, representam um grande desafi o a todos que 
vivenciaram profundas relações individualistas. Entre as implicações da prática autoges-
tionária, destacamos a socialização dos conhecimentos e da distribuição dos resultados 
econômicos no processo autogestionário. 

Cabe chamar a atenção para os necessários processos de desarranjo e de re-arranjo 
de saberes e práticas individualistas e competitivos até sua transformação em saberes e 
práticas de autogestão. Trata-se de processos não-lineares e não-estáveis sobre os quais 
passaremos a assentar nossas refl exões e análises.  

Esta subseção, que trata dos discursos da e na autogestão, se caracteriza pelo perfi l 
analítico dos saberes e práticas discursivas da formação discursiva que tomamos como 
referência – a FDTA, bem como das relações que se estabelecem entre ela e os diferentes 
domínios de saberes que constituem a FDE e a FDPPA. Nosso percurso de análises, ca-
racterizado pela estreita articulação da teoria e da prática, apresenta questões agrupadas 
da seguinte forma: 2.1. Breve Contextualização do Processo de Formação da CTMC; 
2.2. Saberes empresariais que emergem nas práticas discursivas autogestionárias; 2.3. 
Saberes que rompem com os saberes empresariais; e 2.4. Novos saberes que instauram a 
Formação Discursiva dos Trabalhadores Autogestionários. 

Nesse sentido, analisamos sequências discursivas (Sds), recortadas de materiais 
impressos e, principalmente, de entrevistas com sujeitos que se inscrevem na FDPPA, bem 
como analisamos sequências discursivas de referência (Sdrs), recortadas de entrevistas com 
sujeitos autogestionários. Nas práticas discursivas destes últimos sujeitos, procuramos obser-
var como se dá o processo de desarranjo de saberes empresariais e o re-arranjo destes para 
que predominem os saberes associativo-autogestionários sobre aqueles, contribuindo para a 
transformação das relações de dominação/submissão de patrões sobre operários em relações 
alicerçadas na solidariedade, mútua ajuda, co-gestão e autonomia de novos trabalhadores. 

2 CTMC: Cooperativa de Trabalhadores Metalúrgicos de Canoas/RS.
3 SEDAI: Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais.
4 ANTEAG: Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária.
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2.1. Breve contextualização do processo de formação da CTMC

A Cooperativa dos Trabalhadores Metalúrgicos de Canoas (CTMC) é uma das mais 
importantes experiências autogestionárias, na produção industrial, instaurada a partir de 
massa falida, em abril de 2001. A história do seu surgimento nos foi contada por sujeitos-
trabalhadores que foram empregados da antiga Metalúrgica Vogg, que vivenciaram o 
período pré-falimentar e falimentar da empresa, que participaram do processo de orga-
nização dos trabalhadores, sendo protagonistas na instauração da CTMC e continuando 
nela até hoje na condição de trabalhadores-associados. Também contribuíram no resgate 
desta história alguns trabalhadores de outras metalúrgicas e integrantes do sindicato dos 
metalúrgicos de Canoas.   

A Metalúrgica Vogg foi uma empresa no ramo da caldeiraria pesada, de porte mé-
dio, importante para a economia regional5, especialmente na década de 1970 e 1980. Já 
na década de 1990, ela passou a apresentar crescentes sinais de declínio, resultado de má-
administração, o que culminou com seu fechamento (falência), em abril de 2001. Houve 
um período, de cerca de seis meses, em que a fábrica fi cou fechada e os trabalhadores da 
Vogg e de outras empresas, por intermédio do sindicato, permaneceram acampados no 
pátio da metalúrgica para guardar as instalações e máquinas, evitando roubos e destruições 
patrimoniais. Este período foi marcado por relações de solidariedade entre os trabalhadores, 
propiciando a organização desses trabalhadores.

De acordo com o trabalhador-associado da CTMC e ex-sócio do sindicato, J.H., a 
instância sindical teve um papel fundamental em toda a discussão e processo preparatório 
da cooperativa; assim como, outras entidades/instituições que apostaram na modalidade 
autogestionária, a saber: Governo do Estado do RS (1999-2002), através SEDAI; a AN-
TEAG; as Pastorais Sociais (alguns setores progressivos da Igreja Católica); sindicatos 
apoiadores; partidos políticos de esquerda (especialmente correntes do PT). 

Há consenso, entre quem participou do processo de criação da cooperativa, de que 
sua organização não foi um movimento espontâneo dos trabalhadores metalúrgicos e nem 
de curto prazo. Por um lado, criaram-se condições de fundação da cooperativa pela situação 
de falência da empresa capitalista e o consequente fechamento de mais de cem postos de 
trabalho (100 vagas); por outro, houve condições sócio-político-históricas construídas pelo 
movimento operário. A soma de diversas forças (instituições) foi fundamental para que 
a autogestão fosse assumida e implementada pelos trabalhadores, ainda que esse debate 
não tivesse aceitação de alguns grupos dentro do(s) sindicato(s), do(s) partido(s) e outros. 
Foram necessários serem travados muitos debates sobre cooperação e suas implicações 
na vida das pessoas (que tipo e como); e continuam presentes – agora, em outros níveis 
– nas pautas das discussões e práticas dos sujeitos autogestionários. A organização dos 
associados da CTMC faz-se tarefa contínua para que a dinâmica da autogestão operária 
se mantenha dentro dos seus verdadeiros princípios. 

A realidade mostra que não basta vontade de fazer um trabalho em e no coletivo; é 
preciso que os dirigentes tenham ciência da vontade política do grupo e da opção efetiva 
por mudanças das práticas sociais. A difi culdade de trabalhar em grupo está relacionada 
ao necessário desarranjo de saberes empresariais, seu rearranjo e sua transformação em 
novos saberes, que são opostos aos anteriores. A mudança das práticas se constitui em um 
processo lento e não-linear, sendo fundamental que haja paciência histórica, da qual fala 

5 A Vogg foi responsável, por exemplo, pela produção das estruturas e construção da Ponte do Guaíba projetada 
para permitir, ao mesmo tempo, a ligação rodoviária Porto Alegre-Guaíba e a passagem fl uvial de navios de 
grande porte, permitida por um sistema de levantamento de parte da ponte.
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Lênin, e intelectuais orgânicos, a partir de Gramsci, para orientar e ajudar a emancipar os 
sujeitos que se colocam o desafi o da autogestão.

Desde a criação da CTMC, os meios de produção (pátio industrial, instalações, 
máquinas) estiveram nas mãos dos cooperados – inicialmente, por locação; e depois, por 
aquisição. Como proprietários da força de trabalho e dos meios de produção, os associa-
dos, desde 2001, exercitam o gerenciamento coletivo do empreendimento metalúrgico 
(CTMC) e a vivência de relações de solidariedade, ainda que constantemente atravessadas 
por saberes e práticas herdadas da antiga gestão empresarial. Lembramos que, à luz do 
materialismo dialético e histórico, a categoria da contradição é inerente a todo processo 
que visa à transformação. 

A CTMC representa uma desafi adora experiência de trabalho coletivo e de gerencia-
mento dos trabalhadores, que historicamente foram delegados à condição de incapaz para 
tal. A Economia Solidária, juntamente com a ANTEAG e o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Canoas (STIMMMEC), teve e ainda tem papel importante nesse processo, pois orienta a 
cooperação não só em relação ao trabalho coletivo, em equipes, mas para a coletivização 
de todo o processo de gestão – participação de todos no planejamento, na produção, na 
avaliação e na distribuição dos resultados. Tomemos a fala do trabalhador-associado e 
integrante do conselho administrativo da CTMC, O.M.6, sobre a experiência de autogestão 
da cooperativa, aqui apresentada como Sdr 1: 

Sdr 1 – Provamos que somos capazes quando, em maio de 2001, assumimos esta 
empresa com 101 trabalhadores e hoje com 140 sócios com vez e voz, expandindo os 
negócios, fabricando estruturas metálicas, equipamentos para refi narias, empresas de 
celulose, caldeiras, contâiners, entre outros. (O.M.)

Nesta Sdr 1, o trabalhador aciona um conjunto de saberes, impregnados na sociedade 
civil, segundo os quais não cabe aos operários administrarem um negócio, uma empresa 
industrial, em função de uma suposta incapacidade da classe trabalhadora, historicamente 
alimentada por classes sociais políticas hegemônicas. Afi rmar a capacidade da gestão ope-
rária é romper com esses saberes empresariais, é desarranjá-los e rearranjá-los em um lugar 
totalmente adverso a eles. Em sua fala, na Sdr 1, O.M. ainda enfatiza o desenvolvimento 
da cooperativa, com a participação ativa dos associados na gestão (“com 140 sócios com 
vez e voz”) e com o aumento dos negócios – refl exo da qualidade dos produtos e conquista 
de credibilidade no mercado. Essa observação sobre o crescimento dos negócios da coope-
rativa associada à modalidade autogestionária de operários, tendo em vista que os antigos 
empresários não conseguiram evitar a falência da empresa, faz repicar sentidos diversos 
e, especialmente, adversos em relação aos saberes e às práticas capitalistas. 

Em suma, a autogestão contraria saberes historicamente defendidos pela classe 
hegemonicamente econômica. Nesta ótica, pensamos que a autogestão promove a transfor-
mação das relações de trabalho, uma vez que ele (o trabalho) passa a ser concebido a partir 
de outra perspectiva – pela solidariedade, mútua ajuda, democracia, autonomia. Entretanto, 
a modalidade autogestionária em processo de instauração não está imune a contradições, 
dados os freqüentes atravessamentos de saberes capitalistas profundamente enraizados nas 
relações de trabalho de gestão capitalista. Nas próximas seções, as refl exões e análises 
evidenciam – a partir de Sdrs, recortadas de falas de trabalhadores autogestionários, e de 
Sds, coletadas de falas de assessores e apoiadores –, o processo de desarranjo e rearranjos 
de saberes, que promove a transformação e a instauração de uma nova Formação Discur-
siva: a Formação Discursiva dos Operários Autogestionários.

6  Entrevista ao Jornal Diário de Canoas, em 19/05/2005. 
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2.2. Saberes empresariais que emergem nas práticas discursivas autogestionárias

Considerando que o objeto de nossa pesquisa são os empreendimentos de produção 
industrial autogestionária formados a partir de massa falida, os trabalhadores fi zeram a 
experiência de viver relações patronais e, posteriormente, optaram por novas relações – de 
mútua ajuda, solidariedade e autonomia de gestão, sem patrão e empregado. Entendendo 
que o imaginário operário está atravessado por saberes empresariais, observamos como 
se dá tal atravessamento. 

Para fi ns de ilustração, recortamos algumas Sdrs a partir de falas de associados da 
CTMC7, em resposta às questões “Você foi trabalhador da Vogg (Metalúrgica capitalista) 
antes da falência? Como foi?” e “Como é trabalhar aqui na cooperativa, na CTMC?”. 
Vamos à primeira das Sdrs:

Sdr 2 – (...) quando a gente está de macacão, igual a todo mundo, ninguém nos 
vê como um cara que sabe mais ou menos do que os outros não. Pelo contrário, muitas 
vezes, o companheiro chega e diz: pô, você é o quê? Você é um operário, você não entende 
de nada (...). (J.P.)

Nesta Sdr 2, podemos observar que aparecem saberes herdados da empresa ca-
pitalista como a percepção de uma condição de operários “iguais” entre si (em “igual a 
todo mundo”), marcada pelo uso do macacão, que simboliza e concretiza um lugar de 
inferioridade e de limitação na hierarquia da empresa; portanto, é uma igualdade entre 
trabalhadores subvalorizados e explorados no mundo do trabalho capitalista. Nesta medida, 
o operário entende não ter conhecimentos – ou seus conhecimentos serem periféricos – e 
nem capacidade para o que está além do seu trabalho braçal específi co no interior da linha 
de produção. Sua baixa valorização está atrelada, para ele, ao vestuário que porta: se estiver 
paramentado como operário, não terá credibilidade; mas, se estiver se apresentando com 
vestimentas próprias do universo empresarial, será visto como alguém que “sabe” e deve 
ser respeitado por isso, merecer credibilidade. 

A perspectiva de o trabalhador falar sobre a empresa no mercado de trabalho, 
de opinar sobre a produção, de planejar investimentos, de avaliar o processo da prática 
de gestão ainda parece ser um lugar estranho e distante dele enquanto sujeito-operário 
que faz parte de uma empresa que já não tem mais patrão. Mais uma vez, a condição de 
inferioridade pode ser observada, na fala do metalúrgico ainda, pelo uso do ninguém, na 
passagem “ninguém nos vê como um cara que sabe mais ou menos do que os outros não”, 
representando um ninguém entre o grupo dos que “não sabem” no interior da empresa, 
especifi camente aqueles que trabalham no setor de produção.

Historicamente, o trabalhador é levado a ocupar tal lugar de ser incapaz e ignorante, 
em favor de outro(s) que sabe(m) e, por isso, legitimamente, pode(m) mais, ou seja, tem 
mais poder. Na empresa industrial capitalista, a distância entre quem trabalha na linha de 
produção (fábrica) e quem trabalha na estrutura administrativa (escritório) está fortemente 
marcada. O macacão é vestimenta própria dos operários da fábrica e representa uma das 
marcas desse distanciamento. Nessa perspectiva, na fábrica, estariam os que não têm 
conhecimento, os que não sabem ou tem o que falar/opinar, os que apenas sabem fazer o 
trabalho braçal; ao passo que, no escritório, estariam os que sabem, os que têm conheci-
mentos, os diplomados. 

A resposta de autodefi nição de J.P. evidencia esse distanciamento entre fábrica e 
escritório, mas também entre os próprios trabalhadores do mesmo setor (linha de pro-
dução), especialmente na passagem: “pô, você é o quê? Você é um operário, você não 

7 As entrevistas foram realizadas entre 26/10/2006 e 12/05/2008. 
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entende de nada”. Tratam-se de indícios da gestão empresarial presente na autogestão, o 
que conduz a pensar nas razões de certa desconfi ança, de alguns trabalhadores, em relação 
à “igualdade” nas relações de autogestão entre os trabalhadores de diferentes setores ou 
níveis de produção – serviços na linha de produção. Essa diferença, entretanto, é apenas 
tangenciada de modo superfi cial entre quem está de “macacão” e quem não está. Além de 
certa desconfi ança, pode haver até um sentimento de desconforto do trabalhador diante do 
desafi o de ocupar um lugar legitimamente seu, mas que historicamente lhe foi negado: um 
lugar de co-responsabilidade pelo processo de gestão do empreendimento. 

Essa concepção relativa à detenção dos conhecimentos por quem é dono dos meios de 
produção ou seus administradores tem suas raízes em práticas de dominação/subordinação 
patronais associadas a longos processos de silenciamentos sofridos pelas massas populares 
através de diferentes aparelhos ideológicos, como o religioso, o escolar, o político, o militar, 
etc. Esses processos de silenciamentos constituem a “cultura do silêncio” – silêncio que 
aprisiona, que escraviza, que impede a emancipação dos oprimidos, das massas. Segundo 
essa “cultura”, inscrita sob os saberes capitalistas, quem “sabe mesmo” e faz silenciar – pelo 
temor – é o/um Deus onipotente (que sabe tudo e tem o poder de castigar ou recompensar os 
humanos) através de seus representantes (papa, bispos, padres, pastores, etc.). Concepção 
que se reproduz, muitas vezes, em outras instâncias, com direções escolares, partidárias, 
governamentais, sindicais, militares, etc. 

Consideremos agora a Sdr 3, recortada da fala de P.R., em resposta à pergunta 
“Como é trabalhar aqui na cooperativa, na CTMC?”. Vejamos:

Sdr 3 – A gente, que é peão, não reclama se tem muito serviço pra fazê... Pior é não 
ter o que trabalhá... Se o chefe manda, a gente faz... e fi ca assim meio sem jeito quando é pra 
dá palpite... a gente não sabe, não estudou... É melhor, claro, sê tratado bem... (P.R.)

Nesta Sdr 3, o metalúrgico se coloca em um lugar de sujeito-empregado que tem 
um posto de trabalho e cumpre as tarefas determinadas pelo patrão. Trata-se de um sujeito 
totalmente identifi cado com os saberes empresarias capitalistas – da FDE. Esta identifi cação 
é tão grande que ele fala como se a gestão ainda fosse da responsabilidade de uma pessoa 
ou pequeno grupo que tem poder de decisão e dominação sobre os demais, de forma que 
ele, como “peão”, deve submeter-se aos mandos de um “chefe” pela necessidade de manu-
tenção do emprego. Mas, que chefe/patrão? Afi nal, P.R. está inserido em uma cooperativa 
autogestionária e não há mais patrão e empregados, mas trabalhadores organizados para 
decidir e trabalhar coletivamente. 

Aqui é pertinente fazermos uma observação: a dinâmica de organização do trabalho, 
na CTMC, se dá por equipes de trabalho e conselhos, cada qual com um coordenador. 
A proposta é de funcionamento coletivo em cada uma dessas instâncias, propiciando a 
participação de todos. 

Na Sdr 3, observamos, por um lado, a concepção de que “se o chefe manda, a gente 
(operário) faz”; e, por outro, a percepção de relações de trabalho alternativas às capitalistas: 
“e fi ca assim meio sem jeito quando é pra dá palpite... a gente não sabe, não estudou... 
É melhor, claro, sê tratado bem...”. Ao trabalhador-associado, é incômodo o lugar de co-
gestor de um empreendimento. Mais do que não confi ar no gerenciamento operário, ele 
se coloca como indivíduo que não se sente preparado (“a gente não sabe, não estudou”) 
para a participação (“pra dá palpite”). Voltamos, assim, à questão da condição de inferio-
ridade historicamente imputada à classe trabalhadora. Senso comum que é reproduzido, 
na sociedade civil, através dos diversos mecanismos ideológicos sob o comando de forças 
hegemônicas liberais. Segundo Gramsci, trata-se de uma hegemonia de Estado – este en-
quanto soma da sociedade política e sociedade civil – que é revestida de coerção: “velhas 
ideologias que dominam pela coerção” (Gramsci, 1997: 66). 
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Ao fazer a ressalva de que “é melhor, claro, sê tratado bem”, na Sdr 3, P.R. reco-

nhece que, ainda que lhe seja incômoda a posição de um sujeito solicitado a dar sugestões, 
planejar e avaliar, sente-se melhor com as relações de trabalho na autogestão. Entendemos 
que o ser tratado bem, para ele, está relacionado a uma condição de relações de trabalho 
adversa à sua concepção de trabalho e trabalhador – concepção esta em sintonia com os 
saberes e práticas capitalistas de mercado. Trata-se de um pequeno desarranjo de saber, 
segundo o qual o patrão domina o operário, para rearranjá-lo logo depois – a eliminação 
da dominação patronal (que) lhe propicia um sentimento de bem-estar.

Para ilustrar indícios de questionamento de saberes empresariais, em que os sujeitos-
operários começam a pensar como sujeitos-autogestionários, trazemos a Sdr 4, recortada 
de outra fala de N.A., agora em resposta à pergunta “Na sua avaliação, o que mudou na 
relação de trabalho da época da empresa capitalista para a cooperativa?”. Vamos a ela: 

Sdr 4 – (...) A gente confunde, às vezes, cooperado, sobra, salário... a gente confunde 
em falá isso daí... a gente ainda tá gatinhando nesse tipo de coisa (autogestão)...  (N.A.)

A confusão entre noções, referida por N.A., refl ete o processo de crescente identi-
fi cação com saberes da gestão operária. Aos poucos, no entanto, é possível observar que, 
pela prática autogestionária, os trabalhadores-associados vão desconstruindo saberes em-
presariais e reconstruindo-os de outra forma até que a transformação comece a ser instau-
rada – este movimento de desconstrução e reconstrução caracteriza-se por atravessamentos 
de saberes herdados das antigas relações de trabalho e profundamente impregnados nas 
práticas dos operários. Isso é discursivizado pelo trabalhador em “a gente ainda tá gati-
nhando nesse tipo de coisa” – na referência às novas relações de trabalho autogestionário 
que devem substituir as relações de submissão-dominação entre empregado-empregador 
– a cultura de fi rma. Esta se caracteriza como cultura de não-participação em processos de 
planejamento e avaliação, própria das empresas capitalistas. Trata-se de uma cultura que 
precisa ser superada na autogestão, dando lugar para a cultura da participação que tende 
a caracterizar a FDTA, com novas relações de gestão da produção. 

2.3. Saberes que rompem com os Saberes Empresariais
Para pensarmos sobre os saberes que rompem com os saberes do domínio empre-

sarial capitalista, reportamo-nos àqueles saberes inscritos sob o domínio que da FDPPA. 
É na interlocução com os saberes desta Formação Discursiva e no processo de ruptura 
com as práticas sociais e discursivas empresariais, da FDE, que os trabalhadores são pro-
tagonistas de uma nova FD. 

Com a fi nalidade de analisar quais são os saberes, em que medida e como emergem 
e contribuem para a instauração da FDTA, apresentamos diferentes Sds, recortadas de 
entrevistas de representantes sindicais, políticos, governamentais e solidários; e algumas 
sequências Sdrs, recortadas de falas de trabalhadores autogestionárias com história sindi-
cal. Também trouxemos recortes discursivos (Sds) de notícias de jornais relativamente à 
CTMC, de materiais de formação da Economia Solidária, do Sindicato dos Trabalhadores 
de Canoas (STIMMMEC) e da ANTEAG. 

Em relação à Economia Solidária, no Brasil, ela surgiu timidamente na primeira 
metade da década de 1980 e fortifi cou-se a partir da segunda metade, como reação de 
movimentos sociais ao desemprego crescente e massivo – elemento estrutural do capitalis-
mo. Na realidade, a concepção de relações solidárias de economia já vem sendo colocada 
em prática por trabalhadores, ensaiada por pensadores e sistematizada por estudiosos, há 
cerca de dois séculos. A história nos traz diversas experiências de organização da classe 
trabalhadora sob formas solidárias. Mas, no período mais recente, no Brasil, que surgem, à 



65

Volume 5 | 2010
luz da Economia Solidária, as cooperativas de autogestão industrial oriundas de empresas 
capitalistas que entram em falência – objeto de nosso estudo. 

O modo solidário que caracteriza a Economia Solidária refl ete o princípio da socia-
lização entre posse e uso dos meios de produção e de distribuição pelos trabalhadores. De 
acordo com Paul Singer (2000: 13), a Economia Solidária constitui um “modo de produção 
e distribuição alternativo ao capitalismo, criado e recriado periodicamente pelos que se 
encontram (ou temem fi car) marginalizados do mercado de trabalho”. Podemos dizer que 
se trata de uma opção, ao mesmo tempo, econômica e político-ideológica. 

Cabe registrar que a noção Economia Solidária também é nomeada como Economia 
Popular Solidária, no RS, e como Socioeconomia Solidária, pelo PACS8. Entendemo-la 
como uma espécie de guarda-chuva, sob o qual estão instituições cujos saberes dialogam 
entre si e se inscrevem no domínio da FDPPA. Assim, a Economia Solidária pode ser com-
preendida como uma concepção que se manifesta na atividade sócio-econômica de homens 
e mulheres que se propõem a agirem coletivamente e a se conscientizarem de seus lugares 
sociais. Pode ser pensada, ainda, como formação ideológica, que orienta os domínios de 
saberes com ela identifi cados. Isso nos conduz a pensar nas relações de identifi cação do 
sujeito-enunciador (dos operários autogestionários) com o Sujeito Universal (a Economia 
Solidária como instância ideológica), através das instituições (sindicais, políticas, asso-
ciativas, etc.) que cooperam entre si no interior da FDPPA. Neste sentido, podemos dizer 
que a FDPPA representa a materialidade das práticas sociais e das práticas discursivas 
autogestionárias à luz da Economia Solidária. Considerando as relações solidárias na 
CTMC, observamos que elas se inscrevem sob os saberes da Economia Solidária, cujas 
ressonâncias podem ser encontradas ao longo da história.

Entre outras manifestações discursivas em relação ao apoio da instância sindical na 
organização da CTMC, destacamos a Sdr 5 (J.H.) e Sd 6 (F.S.), recortadas de respostas às 
perguntas “Fale um pouco de sua história de sindicalista e, enquanto tal, sobre o processo 
de organização da CTMC” e “De que forma o sindicato teve participação no processo de 
organização dos trabalhadores e na constituição da CTMC?”, respectivamente. As sequ-
ências são as seguintes:

Sdr 5: (...) o sindicato teve um papel fundamental em toda a discussão, em toda a 
preparação da cooperativa (...) Pra criar a CTMC, teve vários atores nesse movimento: 
desde o governo Olívio (RS: 1999-2002), a Sedai, a Economia Solidária, sindicato, igrejas... 
tudo. Não foi uma coisa minha ou de alguns colegas, mas de muitos companheiros... mais 
de fora da Vogg do que de dentro, mais de fora da CTMC do que de dentro... (J.H.)

Sd 6 – A Vogg não tinha mais crédito em lugar nenhum... e aí foi, foi, foi... até que 
eles (proprietários) abandonaram a empresa... fi zemos (trabalhadores) uma greve por 
atraso de pagamento, quatro meses de atraso, e eles abandonaram a empresa... aí tava 
começando, com a história do Governo Olívio, a discussão da Economia Solidária, de 
cooperativas de autogestão, de tocar os empreendimentos com os trabalhadores, naquela 
ótica de que também o trabalhador poderia administrar o negócio... (F.S.)

Na Sdr 5, há a ênfase à participação do sindicato no processo de organização da 
CTMC. Isso conduz a pensar no signifi cado dessa opção sindical que se caracteriza como 
uma opção político-ideológica uma vez que remete à histórica reivindicação de defesa 
dos interesses proletários associada ao processo de emancipação sócio-econômica dos 
trabalhadores. E tal opção não é só do sindicato mas também de outras instâncias. Trata-se 

8 PACS: Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul
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de iniciativas de cunho sócio-político-ideológico, orientadas de acordo com a concepção 
da indispensável junção das forças orgânicas das classes proletárias para as importantes 
conquistas rumo à libertação das massas populares.

Na Sd 6, F.S. faz referência ao descrédito da empresa associada ao não-pagamento 
dos salários e à greve realizada pelos trabalhadores, levando-nos a pensar em crise do capital 
e, por consequência, nas demissões e forte repressão à organização dos trabalhadores. No 
entanto, a empresa foi abandonada pelos seus donos. Entendemos que tal prática, por um 
lado, não faz parte dos saberes empresariais capitalistas, segundo os quais o empregador 
deveria repreender os trabalhadores em greve, fazendo valer seu poder de dominação na 
medida em que os culparia pela crise da empresa; e, por outro, revela a histórica face de 
seu descompromisso com os operários.

F.S. lembra que, nesse período, afl orava a discussão em torno da Economia Soli-
dária, que é assumida por diferentes interlocutores sociais identifi cados com os saberes 
da classe trabalhadora e se concretiza em importantes parcerias entre o Governo Popular 
(1999-2002) e Organizações Não-Governamentais (ONGs) de apoio à autogestão operária, 
como a ANTEAG e a UNISOL9.  F.S. destaca que a gestão do empreendimento ser assu-
mida pelos próprios trabalhadores, o que está na contramão dos saberes empresarias. Ela 
rompe com saberes e práticas capitalistas, desarranjando-os e rearranjando-os, instaurando 
saberes da autogestão.

A introdução do Programa de Economia Popular Solidária pôs em pauta políticas 
públicas de fomento à autogestão, especialmente na produção industrial urbana, sendo 
fundamental, para isso, o convênio fi rmado entre Governo do Estado (1999-2002), através 
da SEDAI/RS, e a ANTEAG. Nesse sentido, destacamos a Sd 7 e a Sd 8, recortadas da 
fala de P.G., em resposta à pergunta “Considerando sua experiência como gestor público, 
durante o Governo do Estado na gestão de Olívio Dutra (1999-2002) e durante o Governo 
Municipal de Alvorada (2002-2003), que estabeleceu diálogos com diversos segmentos 
sindicais e políticos e com governos populares do ABC paulista sobre a Economia Popular 
Solidária, fale sobre as iniciativas do Governo Olívio Dutra para fomento de cooperativas 
autogestionárias”.

Sd 7 – (...) implantamos, de forma descentralizada, os Centros Regionais de De-
senvolvimento, Trabalho e Renda e o Programa de Apoio à Economia Popular Solidária, 
orientados a partir de uma leitura da realidade e da perspectiva estratégica de desenvol-
vimento das principais cadeias produtivas regionais. (...)Para desenvolver o programa 
(Economia Popular Solidária), o governo precisou buscar o acúmulo pedagógico junto 
a entidades e organizações da sociedade civil de assessoria e formação ao movimento 
de economia solidária. Neste sentido, realizou convênio com a ANTEAG para formação 
estrutural e fl uxo organizativo do Programa. Num segundo momento, foram estabelecidos 
convênios com uma rede de apoio formada por ONGs e universidades na implementação 
do plano operacional. (P.G.)

Sd 8 – (...) é inegável a importância que teve o apoio do Governo do Estado e 
do Governo Federal na viabilização de empreendimentos como a CTMC. Cerca de 80% 
dos seus negócios recentes são gerados direta ou indiretamente pela estrutura e política 
governamental. Exemplo concreto é o PAC10 que fi nancia a construção do parque naval 
no RS, para o qual a CTMC é a principal construtora de navio. (P.G.)

A compreensão de que é papel do Estado o fomento às potencialidades regionais, 

9 UNISOL: União e Solidariedade das Cooperativas e Empreendimentos de Economia Solidária do Brasil.
10 PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, implementado pelo Governo Federal, em início de 2008.
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respeitando as características históricas e culturais da matriz produtiva em cada região do 
Estado, apoiando às micro, pequenas e médias empresas já existentes e incentivando a 
instauração de outras iniciativas populares, resulta em iniciativas concretas, citadas na Sd 
7, como os Centros Regionais de Desenvolvimento, Trabalho e Renda e o Programa de 
Apoio à Economia Popular Solidário. Trata-se de programas orientados para o desenvol-
vimento de cadeias produtivas regionais, com a geração de trabalho e renda e qualifi cação 
das relações sociais de produção. Cabe salientar que também P.G., evidencia a importância 
do diálogo e da soma de diferentes forças orgânicas comprometidas com os interesses das 
massas populares.

Na Sd 8, encontramos a ponderação acerca da importância dos recursos econômicos 
destinados aos empreendimentos de autogestão operária como forma de assegurar sua 
sobrevivência e viabilidade no mercado capitalista. Esta ponderação remete, por um lado, 
à polêmica e, por vezes, incômoda discussão sobre a viabilização de empreendimentos 
autogestionários sem apoio econômico governamental; e, por outro, à fundamental condição 
de independência do empreendimento em relação ao recebimento de recursos públicos para 
sua viabilização. Podemos pensar ainda nas formas como são injetados tais recursos – de 
forma direta e, muitas vezes, indireta. 

Quanto à passagem de que “cerca de 80% dos seus negócios recentes são gerados 
direta ou indiretamente pela estrutura e política governamental” (Sd 8), ressaltamos que, 
assim como os incentivos públicos, muitas vezes, defi nem a instauração e viabilização 
de determinado empreendimento cooperativado, é fundamental que este, aos poucos, 
criem mecanismos de sobrevivência e auto-sustentação econômica sem depender mais 
de recursos públicos.

Consideremos agora a perspectiva da ANTEAG, na Sd 9, recortada da fala de E.P., 
em referência à questão “O cooperativismo autogestionário caracteriza-se pela cooperação 
e construção coletiva, e o estabelecimento democrático e transparente de critérios da dis-
tribuição dos resultados econômicos (planejamento dos serviços; avaliações, distribuição 
dos resultados; estratégias de investimentos; desenvolvimento da empresa). Como se dá 
na prática a articulação destes elementos?”. A sequência discursiva é a seguinte:

Sd 9 – (...) outro aspecto é a própria formação técnica dos trabalhadores nas suas 
áreas específi cas do trabalho da organização – do trabalho interno – com outra fi losofi a 
de trabalho que é a participação democrática e solidária nas decisões coletivas. (...) Aí, 
termos do trabalhador a iniciativa de não apenas se submeter à ordem, ter a iniciativa 
de opinar, de decidir, ter a preocupação, ter esse carinho com a empresa, ter essa coisa 
de buscar ver de outra forma o trabalho. Então, essa cultura do trabalhador tem que ser 
trabalhada, moldada. (E.P.)

Nos domínios dos saberes da autogestão, o incentivo à formação técnica-profi ssional 
dos trabalhadores vem associado à concepção de que é fundamental que os sujeitos da 
autogestão se qualifi quem profi ssionalmente e imprimam uma nova postura no exercício 
das práticas solidárias e democráticas. Nesse sentido, o perfi l de trabalhadores submissos, 
dependentes e silenciados, muda para sujeitos trabalhadores autogestionários com “inicia-
tiva de não apenas se submeter à ordem”, mas com a “iniciativa de opinar, de decidir”, 
“de buscar ver de outra forma o trabalho”. Cabe ressaltar que o processo de autogestão 
que promove a participação igualitária na tomada das decisões de todos os trabalhadores-
associados, ainda que com funções diferentes, é um processo lento, não-linear e constan-
temente atravessado por saberes e práticas contraditórios. 

E.P. salienta algumas práticas que devem caracterizam o processo de desconstrução 
e reconstrução de posicionamentos (saberes e práticas) dos trabalhadores oriundos da gestão 
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empresarial centralizada e instauradores da gestão coletiva operária. Podemos mobilizar 
a idéia de o trabalhador sentir-se à vontade e desejar participar no cotidiano da empresa, 
tomando-a como realmente sua, em uma relação de co-responsabilidade pelo processo 
produtivo, como um dos primeiros passos para a incorporação do conceito de autogestão 
pelo trabalhador – especialmente, no caso da cooperativa ser organizada a partir da massa 
falida. A afi rmação “ter esse carinho com a empresa, ter essa coisa de buscar ver de outra 
forma o trabalho” faz emergir o sentimento de bem-estar no local de trabalho, já que não 
se trata mais de um espaço de empregado que vai trabalhar para enriquecer um patrão, mas 
de um lugar que é seu, que o engrandece e o torna (mais) feliz, da mesma forma que aos 
outros. Cabe salientar que a transformação da concepção de trabalho e suas relações – na 
fala de E.P.: “essa cultura do trabalhador tem que ser trabalhada, moldada” (Sd 9) – se 
constitui um processo complexo, tendo em vista que os saberes relativos à exploração do 
trabalho são reproduzidos historicamente à classe trabalhadora através dos muitos aparelhos 
ideológicos presentes em toda a sociedade.   

 
2.4. Novos saberes que instauram a FDTA

Considerando que a organização dos trabalhadores, à luz dos princípios da modali-
dade autogestionária, implica prioritariamente práticas de solidariedade e de participação 
nos diferentes momentos de tomadas de decisões, articulamos, inicialmente, os depoimentos 
de N.A. e J.H, que constituem suas respostas à questão “Na sua avaliação, o que mudou 
na relação de trabalho da época da empresa capitalista para a cooperativa?”, e recortamos 
a Sdr 10 e a Sdr 11:

Sdr 10 – Eu já tava aposentado quando a Vogg acabou. Eu vi ela só decaindo, 
fi cando cada vez pior... Aí, nós criamo a CTMC. No início, foi muito difícil, mas nós se 
agarremo e lutamo muito. (...) o melhor de tudo é que a gente não ta trabalhando pros 
outros, ta trabalhando pra nós, em uma empresa que é nossa. (N.A.)

Sdr 11 – Luto para que a gente consiga mostrar para os trabalhadores que não 
existe dois povo numa empresa, existe um só. Na empresa tradicional, no capitalismo, 
existe dois “povo”: um do escritório e outro da produção e que não querem (patrões) que 
se mistura. Se misturar, dá problema na divisão do lucro. Então, pra nós é diferente. Todos 
têm que tá junto, todos têm que saber de todos os problemas da empresa... o que perdeu, 
o que deixou de ganhar, o que deixou de fazer e assim por diante. (J.H.) 

A partir destas Sdrs, podemos pensar no quanto são signifi cativos os processos 
de organização dos trabalhadores e a mudança que se opera nas relações de trabalho de 
uma gestão empresarial capitalista para uma autogestão de trabalhadores. Além disso, é 
importante considerar o nível de difi culdade que representam as necessárias rupturas cul-
turais, profundamente impregnadas na sociedade em que as leis de mercado se sobrepõem 
a qualquer ordem social.

N.A., na Sdr 10, faz referência às difi culdades enfrentadas pelos trabalhadores no 
período inicial da instauração da cooperativa e enfatiza a persistência do grupo, a luta 
conjunta na organização da empresa de operários. E, logo após, N.A. aciona um saber 
autogestionário segundo o qual o trabalho traz, como resultado, sobras aos trabalhadores, 
fruto do trabalho coletivo. Notemos que N.A. já se encontrava na condição de trabalhador 
aposentado quando a empresa capitalista entrou em falência, mas nem por isso deixou de 
se somar aos demais operários para participar do árduo processo de organização da coo-
perativa, na qual trabalha ainda hoje e da qual fala com tanto orgulho. 

Na Sdr 11, há um saber autogestionário na passagem “Luto para que a gente consiga 
mostrar para os trabalhadores que não existe dois “povo” numa empresa, existe um só”, 
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refl etindo o desarranjo e rearranjo de um saber capitalista – de separação entre setores, entre 
quem manda e quem faz. Ao enfatizar que luta para mostrar aos trabalhadores-associados 
que, na cooperativa, não existe essa separação entre os que fazem o trabalho braçal e os que 
fazem o trabalho administrativo (intelectual), J. H. tem a percepção de co-responsabilidade 
pelo processo de implementação das novas relações de trabalho.

A mistura, mencionada na Sdr 11 remete à interação dos sujeitos entre si e à inter-
locução nos momentos de tomadas de decisões sobre a cooperativa, desde o planejamento 
da produção até a distribuição dos resultados econômicos – as sobras conquistadas ao 
longo do processo produtivo devem ser apropriadas por todos, de acordo com os critérios 
democraticamente decididos por todos. Trata-se de uma mistura salutar e necessária à 
dinâmica de autogestão operária enquanto exercício de participação nas diferentes instân-
cias de discussão e mecanismo para assegurar a solidariedade e democracia nas relações 
de trabalho. A enunciação de que essa mistura dá problema na gestão empresarial e que 
se constitui uma prática adversa a da autogestão mostra-se um saber desconstruído e 
reconstruído segundo os saberes e práticas autogestionárias. O estar junto e o conhecer o 
funcionamento da cooperativa em todos os aspectos (ganhos, perdas, planos, avaliações, 
etc.) signifi ca os trabalhadores-associados sentirem-se efetivamente parte do processo 
e estimularem-se mutuamente para a participação ativa – é o coletivo sobrepondo o 
individual, sem desrespeitar as individualidades. Além disso, estamos diante do desar-
ranjo do saber historicamente construído, no imaginário da classe trabalhadora, de que 
os trabalhadores não sabem e nem têm interesse em administrar um empreendimento, 
necessitando, por isso, dos empregadores para fazê-lo. O rearranjo deste saber está nos 
discursos e nas práticas da autogestão operária, inscritos nos domínios da FDTA à luz 
de formações ideológicas de emancipação do proletário.

Para pensar sobre a subjetividade dos sujeitos autogestionários, recortamos as se-
guintes sequências discursivas da fala de J.H., em diferentes momentos da entrevista, em 
que o trabalhador autogestionário responde às questões “Há um programa de formação 
(de educação cooperativa) e/ou qualifi cação dos trabalhadores nesta cooperativa? Como 
funciona? Você acha necessário? Você participa?” e “Fale um pouco das perspectivas da 
CTMC a curto, médio e longo prazos”.

Sdr 12 – É muito difícil você deixar de ser um “ex-funcionário”: você trabalhou 
30 anos soldando, pintando, fazendo a mesma coisa e aí, de repente, alguém diz que você 
é o dono. Essa disputa de mentalidade... é muito difícil. (J.H.)

Sdr 13 – O trabalhador é mais que um soldador. Não basta ser só soldador, que 
é o papel do soldador. Mas quando ele levanta a máscara, ele já é um outro agente no 
processo. Ele é um todo. (...) ele faz o processo. Nós só vamos conseguir mais a partir do 
momento que o trabalhador sacá isso... porque é mais fácil ele pensar na produção do 
que agir na produção. (J.H.)

 Na Sdr 12, J.H. articula uma questão relacionada à subjetividade dos sujeitos au-
togestionários, em especial, daqueles que se inserem em empreendimentos instaurados a 
partir de massa falida capitalista: “É muito difícil você deixar de ser um “ex-funcionário””. 
Cabe lembrar que a concepção de funcionário (e também de ex-funcionário) pertence aos 
saberes da Formação Discursiva Empresarial (FDE). Dessa forma, na antiga Metalúrgica 
Vogg (empresa capitalista falida), os trabalhadores foram funcionários, tornando-se ex-
funcionários quando a empresa entrou em falência e deixou de existir enquanto empresa. 
Ao organizar o empreendimento autogestionário, a CTMC, os trabalhadores optaram e 
implementaram novas relações de trabalho caracterizadas pela solidariedade, mútua ajuda 
e participação de todos os associados em todo o processo produtivo. Isso signifi ca que foi 
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(e, na verdade, continua sendo) necessária uma desarticulação de práticas sociais e políti-
cas, ou seja, um processo de desconstrução-reconstrução de saberes empresariais que são 
transformados em novos saberes e práticas autogestionárias. 

Entendemos que J.H., ao afi rmar que é difícil deixar de ser ex-funcionário, esteja 
se referindo a essa desconstrução-reconstrução de saberes para que os trabalhadores au-
togestionários não pensem como ex-funcionários da Vogg, mas como sujeitos gestores de 
um empreendimento coletivo que tem uma função social adversa à da empresa capitalista. 
Notemos que o trabalhador-associado, no fragmento “você trabalhou trinta (30) anos sol-
dando, pintando, fazendo a mesma coisa e aí, de repente, alguém diz que você é o dono. 
Essa disputa de mentalidade... é muito difícil” (Sdr 16), manifesta sua preocupação em 
relação à necessária transformação de mentalidade, de cultura.  Podemos pensar que, se 
não for feito o devido desarranjo e rearranjo de saberes de acordo com os princípios da 
autogestão, há um risco de que trabalhadores cooperativados (antes empregados explorados 
por patrões) possam reproduzir, em diferentes proporções e características, relações de 
dominação de uns sobre os outros. 

Na Sdr 13, o trabalhador fala da característica do ser autogestionário que é mais do 
que um profi ssional que transforma a matéria-prima em um produto. Consideramos muito 
pertinente a associação ilustrativa que J.H. traz do soldador que, ao levantar a máscara 
que protege seu rosto das faíscas da soldagem, já não é mais só um profi ssional técnico 
– ou seja, um soldador –, ele é um agente do processo cooperativo autogestionário, é um 
sujeito inserido em relações solidárias e co-responsável por elas, é um trabalhador que 
junto com outros faz acontecer a autogestão operária, em meio a selvageria capitalista: 
“O trabalhador é mais que um soldador.(...) Mas quando ele levanta a máscara, ele já é 
um outro agente no processo. Ele é um todo. (...) ele faz o processo”. É, na verdade, uma 
concepção que se inscreve nos domínios de saberes da FDTA. 

Podemos apreender, no entanto, a partir do fragmento “Nós só vamos conseguir 
mais a partir do momento que o trabalhador sacá isso... porque é mais fácil ele pensar 
na produção do que agir na produção”, da Sdr 13, que, muitas vezes, os trabalhadores 
não têm incorporado essa lógica, esse perfi l de sujeito que faz a autogestão. Entende-
mos que a compreensão de ser sujeito da autogestão – que signifi ca ser mais do que um 
profi ssional e gestor de um empreendimento – é fundamental para assegurar o próprio 
processo autogestionário. Caso contrário – se esse saber não for incorporado pela maioria 
dos trabalhadores-associados –, pode ali estar uma brecha para que saberes empresariais 
tomem o lugar dos autogestionários. 

Considerações Finais

No empreendimento autogestionário, ainda que o processo de desarranjo e rearranjo 
de saberes – da gestão empresarial capitalista para a autogestão – se caracterize como um 
processo não-linear, que não está imune a contradições, a vivência das relações solidárias 
de trabalho revela que predominam os saberes e práticas sociais da autogestão operária 
em relação aos saberes da gestão tradicional capitalista. Grosso modo, é a transformação 
se sobrepondo à reprodução. 

Na abordagem sobre as condições de produção discursiva e sobre a interpelação 
ideológica dos sujeitos, acionamos ainda as concepções de esquecimento 1 – lugar da 
conversão do indivíduo em sujeito – e de esquecimento 2 – lugar da ilusão de autoria –, 
o que nos permitiu refl etir sobre os posicionamentos, as escolhas, os atos dos sujeitos nas 
práticas sociais e discursivas da autogestão. Muitos dos discursos coletados em entrevistas 
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com operários autogestionários, que constituem nosso corpus de análise, encontram res-
sonância histórica, tratando-se, portanto, de escolhas e discursos com existência anterior 
às práticas discursivas destes operários, ainda que eles (sujeitos-enunciadores) tenham a 
ilusão de autoria destas escolhas e discursos, a ilusão de que é “dono” de seu dizer.   

As análises das práticas discursivas dos sujeitos autogestionários permitiram pen-
sar que, por exemplo, a participação coletiva nas instâncias de decisão, sobre o processo 
produtivo, passou a ser algo importante para o trabalhador quando ele começa a descons-
truir a concepção de que é cabível a não-participação dos operários, dos empregados, e 
reconstruí-la para um saber segundo o qual cabe a tomada das decisões (ter voz) aos que 
promovem a transformação da matéria-prima em mercadoria, que, na verdade, são os que 
geram sobras que, por sua vez, são apropriadas indevidamente pelos empregadores. 

A observação do processo de superação destas práticas deve vir associada à concep-
ção de não-linearidade e não-estabilidade que caracteriza a desconstrução e a reconstrução 
de saberes e práticas, processo constitutivamente contraditório – conforme já ponderamos 
reiteradas vezes. É fundamental, nas discussões acerca da autogestão operária, considerar 
o fato de que o empreendimento autogestionário não é uma “ilha”, visto que se insere na 
dinâmica mercadológica. As relações solidárias de trabalho caracterizam as práticas sociais 
e discursivas para dentro do empreendimento – ou seja, nas relações estabelecidas entre seus 
associados –, estendendo-se a instâncias que dialogam com os saberes autogestionários. 
Estes empreendimentos de autogestão operária precisam também estabelecer relações de 
mercado – que implicam posturas/práticas competitivas – para fora dele, por uma questão 
de sobrevivência econômica. Nesse sentido, um dos grandes desafi os colocados para os 
sujeitos autogestionários é instigar constantemente as discussões acerca dos princípios 
da autogestão para que sejam mantidas as relações de solidariedade, de democracia e de 
autonomia nas suas práticas sociais.   

Simultaneamente ao estabelecimento de relações solidárias com outras experiências 
de autogestão, o empreendimento autogestionário, muitas vezes, opta pelo seu ingresso 
na dinâmica produtiva mercadológica, com vistas à obtenção de dividendos econômicos 
para a empresa de autogestão. Dessa forma, o empreendimento autogestionário operário 
se comporta, no mercado, como se fosse uma empresa capitalista. A questão que se coloca 
é se tal prática se trata de uma adaptação a novas formas de o capital se apresentar e, por 
conseqüência, a possibilidade de os sujeitos autogestionários reverem suas concepções e 
deixarem sucumbir os princípios da autogestão como norteadores de suas relações solidárias 
de trabalho. Ponderamos que se trata de uma questão que está colocada permanentemente em 
pauta nas discussões realizadas por instâncias promotoras e instigadoras da autogestão. 

Diante disso, retomamos a questão segundo a qual determinadas “fraturas” no modo 
de produção das relações de produção propiciam “esfacelamentos” nos modelos de produção 
capitalista, abrindo “brechas” nas quais o proletariado pode se instalar, como é o caso da 
organização operária autogestionária. De modo semelhante à existência das contradições 
(“brechas”) da Formação Discursiva Empresarial (FDE) que permitiu o surgimento da For-
mação Discursiva dos Trabalhadores Autogestionários (FDTA), cujos saberes são antagônicos 
entre si, as contradições (“brechas”) da organização autogestionária podem propiciar o retorno 
a saberes que são próprios da gestão empresarial. Cabe, aos sujeitos da e na autogestão, a 
retomada e o debate contínuo acerca dos princípios autogestionários, negando/evitando com 
veemência a cultura de fi rma em favor do cultivo da cultura da participação e da ajuda 
mútua. Vale lembrar ainda que a autogestão operária, enquanto espaço da transformação, se 
faz no próprio processo de produção e reprodução de saberes e práticas solidárias, ao mesmo 
tempo em que saberes e práticas capitalistas são desarranjados e rearranjados.
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Uma história contada pelo avesso

Eneida Weigert Menna Barreto1

Résumé: Cet article analyse  l’ oeuvre de Luiz Antonio de Assis  Brasil, 
et montre comment, à partir des données historiques, le narrateur / auteur 
démystifi e la bravoure dans l’histoire du Rio Grande do Sul.  L’auteur utilise 
la métafi ction historiographique pour construire un nouveau passé. C’  est 
comme il s’ insere  dans la post-modernité.
Mots-clés: Luiz Antonio de Assis  Brasil, littérature, histoire,  post-
modernité

Resumo: Este trabalho analisa a obra de Luiz Antonio de Assis Brasil, e 
mostra como a partir dos dados históricos, o narrador/autor desmitifi ca a 
bravura na História do Rio Grande do Sul. O autor, ao utilizar a metafi cção 
historiográfi ca, constrói um novo passado. Ao fragmentar a narrativa em 
múltiplas vozes, desautoriza a tentativa do leitor do século XXI de encontrar 
apenas uma verdade e, com isso, fi rma a impossibilidade de uma percepção 
única da verdade histórica. É como transpõe fronteiras discursivas e  se 
insere na pós-modernidade.
Palavras-chave: Luiz Antonio de Assis Brasil, literatura, História, pós-
modernidade 

A história política do Rio Grande do Sul, em seus primórdios, esteve mesclada à 
história dos homens que o povoaram. As disputas de terras, principalmente nas fronteiras 
sulinas, exibiam o traço da beligerância, confundindo-se com projetos de dominação. 
Nesse sentido, as Missões ou a Colônia do Sacramento são exemplos da mobilidade dessas 
fronteiras. Servindo de mote para os interesses de cada uma das nações que as queriam 
explorar, esses redutos de civilização marcaram o permanente estado de alerta em que se 
encontravam, tendo em vista as ambições das nações peninsulares. 

Tardiamente integrado ao restante do país (século XVI), o Rio Grande do Sul sofreu um 
processo de exploração tanto da população nativa – índios – como também de suas riquezas 
naturais. Sua história não fi ca distante das demais situações da América de então. Talvez, 
o que diferencie sua trajetória seja o longo período em que fi cou à margem do processo de 

1 Este artigo tem sua origem em tese de doutoramento defendida na UFRGS, com orientação da Profa. Dra. 
Jane Tutikian



76

Conexão Letras
colonização devido às suas próprias características que não correspondiam às exigências da 
Metrópole em relação à colônia: exploração mineral e/ou produção agrícola. A nenhum desses 
quesitos integrava-se o Rio Grande do Sul e, por isso, não despertava a cobiça.

Foi sob a bandeira espanhola que o Rio Grande do Sul iniciou seu processo civili-
zatório. Os jesuítas, segundo Pesavento2 , “ocuparam uma área que se estendeu pela zona 
de Ijuí, (...) Rio Pardo, fundando reduções, onde dedicaram-se à agricultura e formaram 
estâncias de criação de gado trazido da província Argentina de Corrientes”. Assim, após 
confrontos com paulistas que vinham em busca da mão-de-obra indígena, abandonaram 
esses redutos colonizadores, retirando-se para o Uruguai. O gado, tendo fi cado à deriva, 
tornou-se bravio, vindo a formar o “fundamento econômico” dos primeiros tempos do Rio 
Grande do Sul: “preia do gado xucro”3, a origem do gado chimarrão4.

O Rio Grande do Sul, desde O Tempo e o Vento, de Erico Verissimo, tem contribuído 
com uma plêiade de escritores voltados à narrativa da formação do espaço rio-grandense, 
em que a ocupação do território é fator determinante para caracterizar o tipo humano que 
ali se instala. Dentre esses escritores, está Josué Guimarães, e, mais recentemente, Luiz 
Antonio de Assis Brasil, Tabajara Ruas e José Clemente Pozenato, entre outros. 

E é exatamente sobre a ocupação desses espaços que falamos: a forma como a arte 
acrescentou à vida aquilo que lhe faltou ou que talvez, manipulado, fi cou às ocultas nos 
desvãos do tempo. Retomado de outro viés, ilumina o registro e é iluminado por ele.

Para Luiz Antonio de Assis Brasil, representar literariamente uma época histórica já 
faz parte de seu percurso como escritor. Sendo assim, iniciando a década de 1990, publica 
entre os anos de 1992 e 1994 a obra intitulada Um Castelo no Pampa, que não destoa de 
suas narrativas anteriores em relação ao registro histórico: focaliza o Rio Grande do Sul e 
a pluralidade de acontecimentos no período que vai de meados do século XIX até o golpe 
militar em 1964. Nesse ínterim, são lidas as questões políticas nacionais e da Província/
Estado, através da saga de uma família radicada na região da campanha. Ao reconstituir 
o espaço histórico, político e social do Estado, relacionando fatos e vultos que fi zeram 
a História do Brasil daquela época, esse discurso, que aproxima o histórico e o literário, 
aponta também para a desconstrução da identidade mítica de nosso Estado. Reelaborando 
o passado nebuloso da história do Rio Grande do Sul, recupera a cosmogonia pampiana 
e dá contorno àquele tempo que se quer mítico. E a verdade ofi cial defronta-se com o 
preenchimento de suas lacunas.

As obras que compõem a narrativa: Perversas Famílias, Pedra da Memória e Os 
Senhores do Século, com arquitetura fragmentada nos três volumes, evidenciam uma 
ruptura espaço-temporal, reforçada com a troca de narradores em cada capítulo, os quais 
alternam o foco narrativo e não rompem com a construção coerente das personagens, 
apenas acrescentam detalhes. 

Em Perversas Famílias, inicia-se a narrativa. Uma voz não identifi cada, que se 
apresenta em terceira pessoa, introduz, sem preâmbulos, o leitor na vida do Castelo.

2 PESAVENTO, Sandra Jathay. História do Rio Grande do Sul. 9 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2002.p.9
3 Idem.Ibidem.
4 Essa raça de gado, nomeada na obra Um Castelo no Pampa, de Luiz Antonio de Assis Brasil, foi motivo de 

desconforto para o protagonista da mesma, uma vez que não representava uma raça pura. Esse gado, por 
ocasião da colonização do Rio Grande, pertenceu aos jesuítas e, mais tarde, quando acabaram aqueles redutos 
jesuíticos, permaneceu como gado sem dono, espalhado pela vastidão do pampa gaúcho. Servia de alimento 
aos índios charruas, altamente belicosos e nômades, que habitavam o extremo sul do Rio Grande do Sul. Para 
aproveitar esse gado chimarrão, surgiram as charqueadas (CORRÊA, Romaguera, et al. Vocabulário Rio-
Grandense. Rio de Janeiro, Porto Alegre: Globo, 1964. p. 122)

  



77

Volume 5 | 2010
Nesse volume, a História do Rio Grande do Sul aparece, principalmente, no fi nal 

da Monarquia, com a problemática da abolição da escravatura em efervescência. Também 
tem relevância a Escola de Direito de São Paulo, em que alunos egressos do Rio Grande 
do Sul marcam seu espaço em favor da República. A atuação desses alunos já prenuncia 
seus lugares como protagonistas na cena política brasileira. 

As questões no Estado evidenciam a forte presença positivista, sustentada na fi gura 
de Júlio de Castilhos e, posteriormente, na de Borges de Medeiros. Destaca-se, ainda, o 
horror da Revolução de 1893, que legou ao Estado um saldo de inúmeras mortes, muitas 
delas provocadas por degolas5. 

O aspecto afetivo é assinalado pela morte do pai de Olímpio, que deixa o fi lho e a 
esposa, Dona Plácida, grávida de Arquelau. Também acompanhamos os últimos momentos 
da vida de Olímpio e seu encontro com Páris no Castelo. Além disso, o romance que resulta 
na ligação ilegítima de Dona Plácida com Felix Del Arroyo, professor de Arquelau, vem 
à tona com todo o drama vivido pela personagem.

Em Pedra da Memória, segundo volume, o autor mantém a estrutura narrativa frag-
mentada de contraponto. Olímpio já está formado em Direito e retorna da Europa noivo de 
uma Condessa austríaca. A política brasileira movimenta-se sob o regime republicano e o 
Positivismo solidifi ca-se como fi losofi a de governo. Não só no Rio Grande do Sul, como 
no Brasil, os governantes aderem à nova ideologia. 

Acontece a Revolução de 19236. Seu término ocorre com a assinatura do Tratado 
de Pedras Altas, representado pela união do governo e os senhores de terra. Estes lutaram 
para retirar Borges do governo. O encontro, na residência de Olímpio, chamada por ele 
de Castelo da Liberdade, teve também a presença de Getúlio Vargas, que despontava 
politicamente. 

Apropriando-se da História, o literário reconstrói um notório fato histórico: o acordo 
fi rmado entre as facções implicadas na Revolução de 1923 teve lugar no Castelo de Pedras 
Altas, cujo proprietário era o estadista Joaquim Francisco de Assis Brasil.

Nascem os fi lhos de Olímpio e Charlotte: Aquiles, Proteu e Selene, corroborando 
com a perspectiva, vislumbrada ao longo da obra, da confi guração de um enredo complexo. 
Por isso talvez possamos dizer que não há quebra ou ruptura para enredo simples, pois 
sempre se mostrou do mesmo modo. 

Páris, o neto bastardo de Olímpio, e Astor, irmão renegado, são narradores e auxiliam 
a manutenção do ritmo fragmentado da narrativa. Estas duas personagens assumem boa 
parte do texto do segundo volume, retocando o passado com um olhar cheio de malícia, 
ironia e vulgaridade. Fatos inéditos são trazidos tanto por Astor, como por Páris. Este 
último é impelido a desvendar o segredo de seu nascimento. 

5 As degolas ocorreram durante a Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul, logo após a Proclamação da 
República, tendo como causa a instabilidade política gerada pelos federalistas, “maragatos”, chefi ados por 
Gaspar Silveira Martins, que lutavam para libertar a Província do Rio Grande das mãos de Júlio de Castilhos, 
então presidente do Estado. Entre fevereiro de 1893 a agosto de 1895, desencadeou-se uma guerra civil, 
vencida pelos pica-paus, seguidores de Júlio de Castilhos. As degolas foram consequência da impossibilidade 
das forças combatentes de  manter os prisioneiros, bem como  poupar munição empregando um meio rápido 
de execução(FLORES, Moacyr. História do Rio Grande do Sul. 7ed. Porto Alegre: EDIPLAT, 2003).

6 Movimento armado, ocorrido durante onze meses do ano de 1923 no Rio Grande do Sul, como consequência 
do resultado da eleição para presidente do Estado, em que concorria novamente Borges de Medeiros, tendo 
como opositor Joaquim Francisco de Assis Brasil. Devido à fraude nos resultados, em que venceu Borges de 
Medeiros, lutaram, de um lado, os partidários de Borges de Medeiros (borgistas ou chimangos) e, de outro, os 
aliados de Joaquim Francisco de Assis Brasil (assisistas ou maragatos) (FLORES, Moacyr. História do Rio 
Grande do Sul. 7ed. Porto Alegre: EDIPLAT, 2003).
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No terceiro volume, Os Senhores do Século, comemora-se a atuação de Olímpio, 

que soube reunir no Castelo, com ímpar habilidade política, os líderes da Revolução de 
1923. Esse fato pôs fi m a um litígio que já durava alguns anos e que fez do Rio Grande 
um vasto cemitério. A derrota dos revoltosos era previsível e Olímpio abranda suas 
conseqüências com o acordo. 

Acontece a Revolução de 307 e Getúlio Vargas torna-se presidente do Brasil, depois 
de ter governado o Estado rio-grandense. No romance, Olímpio é nomeado ministro pelo 
conterrâneo, que o considera também um dos senhores do século.

Como o fi o narrativo da obra é um ir e vir, nesse volume são retomados aspectos 
que aparecem no primeiro, como a morte de Olímpio, por exemplo. 

Do mesmo modo, as questões amorosas recebem atenção especial, salientadas pelos 
títulos dos capítulos: Romance I, Romance II, Romance III, Romance IV, Romance V e 
Romance VI, Epílogo. Relações ilícitas e, de acordo com a denúncia de hipocrisia que 
permeia a obra, as mais verdadeiras. O autor insiste em enfatizar os laços amorosos, fora 
do compromisso social da família, como os mais puros.

A designação de trilogia para a obra Um Castelo no Pampa, embora esteja difundida 
entre os leitores de L.A. de Assis Brasil, o autor, em nota no fi nal de Pedra da Memória, 
afi rma – “Não penso que Um castelo no pampa seja uma trilogia, mas uma série em três 
volumes, isto é: um único romance em seqüência”8. Essa informação encaminha também 
a metodologia para quem pretende estudar a obra: ela deve ser lida como um todo, pois 
ao fragmentar a análise, fragmenta-se o enredo e as personagens. Acompanhar, então, o 
desenrolar dos acontecimentos implica olhar a ação de cada personagem em seu conjunto, 
o que só será possível ao término dos três volumes. A fi ccionalização do histórico, muitas 
vezes, anda pari passu com o que está registrado na História ou seu aproveitamento acontece 
de tal forma que reforça, no romance, a subversão do tempo que atinge a própria seqüên-
cia lógica da leitura; o leitor percebe que a montagem da obra é como um quebra-cabeça, 
por vezes, invertido, como demonstra a utilização de vários narradores que também não 
seguem uma ordem cronológica dos fatos. A análise da obra, portanto, deve abarcar uma 
visão de conjunto, sem estar delimitada por volume, pois esse procedimento resultaria no 
rompimento da cadeia discursiva. 

O modo como L. A. Assis Brasil trabalha com os eventos sugere escolhas não 
aleatórias. Em suas criações, o fi ccional, ao reorganizar o passado, consolida-se pelas 
fi guras históricas que o povoa. Assim, não usa a História somente para cotejá-la, mas para 
realizar um trabalho metafi ccional. Registrando a sociedade sul-rio-grandense, aponta para 
o modo como as relações humanas estão formadas, assinalando, também, as mudanças na 
sociedade, na política, com sua repercussão na vida doméstica.

Nesse sentido, o suporte das teorias de Linda Hutcheon (1991) corroborou para a 
análise da fi ccionalização da História na obra, permitindo-nos, na maioria das vezes, verifi -
car o distanciamento de seus registros: o autor recria os fatos, a partir de sua desconstrução 
histórica, resultando em uma visão desmistifi cadora da História.  

Desse modo, a questão mítica pode ser rastreada em relação à visão fundacional 
do pampa, em aspectos históricos e geográfi cos. São marcas referendando um momento 

7 Movimento armado envolvendo três estados: Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, culminando com 
o golpe de Estado que pôs fi m à República Velha (FLORES, Moacyr. História do Rio Grande do Sul. 7ed. 
Porto Alegre: EDIPLAT, 2003.

8 O autor, em entrevista informal, afi rmou que, por questões editoriais, havia optado por dividir a obra em três 
volumes.
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de inauguração do espaço geográfi co das ações do romance e que remetem ao tempo da 
criação do lugar. Voltamos à época pioneira, quando o deslocamento nos campos, coxilhas 
e no lugar que se convencionalizou como campos “de Cima da Serra”9 (CORREA, 1964, 
p. 89), no Rio Grande do Sul se fazia de forma precária. A imagem de um tempo primitivo 
apresenta-se no texto, lado a lado com planos temporais diversifi cados, quebrando-se o 
encadeamento cronológico entre passado, presente e futuro.

O autor, ao denominar suas personagens inspirado em personagens da Antiguidade 
Clássica, faz o leitor suspeitar de uma narrativa épica para a história rio-grandense. Todavia, 
a proposta estética tem outra dimensão, pois os nomes míticos parecem estar na narrativa 
para ridicularizar e pôr a descoberto as farsas históricas relacionadas nos registros. Ao usar 
nomes e recorrências simbólicas o autor menospreza aquela visão da História, porque, 
no texto, o mito tem o objetivo de minimizar os atos do protagonista e da história que 
vivencia. A localização mítica encontra-se, no entanto, na construção textual do pampa, 
sinalizada também nas relações da formação do território rio-grandense. É como uma volta 
ao em illo tempore, uma vez que discorre, de forma metafórica ou não, sobre a criação do 
lugar primordial. O mito consolida-se, então, como resgate de um momento fundacional, 
tanto em relação ao pampa, quanto àquele que diz respeito ao alicerce de uma civilização. 
Aqui, poderíamos dizer, civilização européia, sem qualquer imposição ideológica, pois o 
Castelo de Olímpio, linguagem-objeto de nosso estudo, tanto no seu interior – com seus 
habitantes, adornos, cardápio – e seu exterior – com uma arquitetura de castelo medieval 
e todas as articulações de progresso em seu entorno – defi ne-se europeu.

Assim, o mito retomado nos nomes próprios das personagens induz ao erro o leitor, 
que espera atitudes heróicas das personagens e, ao contrário, na construção do castelo, as 
referências aos mitos cosmogônicos eleva a estatura do castelo. O local em que o castelo 
foi erigido constitui-se, por esse viés, um espaço sagrado para as civilizações futuras. 
Dessa forma, o aparecimento da serpente e do ovo, símbolos fundacionais por excelência 
– elementos que irradiam o sagrado – remetem à origem do lugar.

Por outro lado, o Castelo, modifi cando o seu entorno, põe em evidência a postura 
ambígua de seu proprietário que se diz campônio, mas age como se europeu fosse. Recupera-
se, dessa maneira, o pampa em formação e o ato civilizatório, projetado na construção do 
castelo, serve de contraponto, destacando a relação barbárie e civilização.

O protagonista, ao implantar a civilização no pampa, confrontando-a com o espaço 
da barbárie, traz a imagem alegórica do colonizador/europeu penetrando e impondo-se 
nas terras do Novo Mundo. Desse modo, o trabalho de locomoção dos materiais de cons-
trução, com as carretas puxadas por bois, estuporando-se pelo peso que carregavam, as 
rodas rasgando o solo e entortando-se, seriam a metáfora de um processo civilizatório 
em andamento. Ao chegar ao destino, constituíam-se por um caráter desbravador que se 
impunha à barbárie.

Transformado o pampa com a construção do Castelo, à sua assimilação mítica entra 
em consonância com o que nos falam Barthes (1980), Cassirer (1992), Calvino (1977) 
dentre outros autores, pois o mito tem ligação com a linguagem, além de sua função res-
tauradora10 .

9 Campos “de Cima da Serra”  (também Campos de Vacaria) região localizada no extremo nordeste do RS. 
, na divisa de Santa Catarina, é formada por uma planície elevada de solo basáltico, em oposição à região 
denominada “Campanha”, abaixo da serra (CORRÊA, Romaguera, et al. Vocabulário Rio-Grandense. Rio 
de Janeiro, Porto Alegre: Globo, 1964. p. 89). 

10 LUCCIONI, Gennie; THIS, Bernard; et all. Atualidade do Mito. Tradução de Carlos Arthur R. do Nasci-
mento. São Paulo: Duas Cidades, 1977.  p.89
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O Castelo, segundo a História11, resguarda a memória de um importante momen-

to da política do Rio Grande do Sul, pois é coadjuvante do cenário histórico que, pelo 
signifi cado que emana, refere ao que Barthes(1980) chama de metalinguagem, uma 
vez que nos faz perceber um texto construído. Challub (2002), em obra recente, remete 
à intertextualidade que ocorre no processo de metalinguagem. Assim, o leitor de Um 
Castelo no Pampa observa o ressignifi cado do castelo operado pela linguagem literária, 
insufl ado de representação, cuja “escrita e imagem (...) ambas chegam ao limiar do mito 
dotadas da mesma função signifi cante (...)”12.

O fato é que ninguém, exceto o mestre e João Felício, sabia ao certo o que se edi-
fi cava ali. Suas conferências tinham acentos de conspiração, e falavam através de 
códigos escabrosos.13 

A História pode, também, se constituir por fatos ordinários, além  de seus registros. 
Nesse sentido, seus participantes, embora se outorguem laivos épicos e suas façanhas 
revelem-se plenas de interesses individuais, desfazem a perspectiva de o leitor encontrar, 
na narrativa, o atributo épico dessa História. Mais uma vez lembramos Linda Hutcheon, 
quando diz que “o valor da redação da história, apenas redefi ne as condições de valor”14, 
pois, para essa autora, “a metafi cção historiográfi ca representa um desafi o às formas con-
vencionais (correlatas) de redação da fi cção e da história, (...)”15. 

Os confl itos revolucionários que assolaram o Rio Grande do Sul e o Brasil, no fi nal 
do século XIX e século XX, até 1964, estão retratados na obra e se apresentam intermedia-
dos por um discurso paródico, que dialoga, em combate irônico, com os fatos conhecidos 
através dos registros da História.  

Nesse sentido, vemos que as personagens, com suas facetas controvertidas, algu-
mas delas grotescas, todas solitárias, presas a conceitos rígidos, guardam na intimidade 
as mesmas angústias de todo o ser humano, com seus confl itos individuais e coletivos. 
Há, também, em muitos momentos, um descompasso da linguagem. Isso porque a voz 
narrativa é dada, propositalmente, a algum narrador que reconta a história com um olhar 
torpe, provocando um indefi nido desconforto. Este sentimento se apodera do leitor que 
reage com desconfi ança ao que é narrado, descobrindo-se, então, fragilizado, quase vazio 
em relação ao texto.

Personagens como Astor e Páris realizam um percurso circular, embora não sejam 
as mesmas que chegam ao fi nal do percurso. Ambas com origem obscura, mas não indefi -
nida, partem numa sequência de aventuras. Reconstroem as vivências familiares, vivendo 
à margem. Opondo-se ao sério, ao ofi cial, identifi cado pelo protagonista, desestabilizam a 
narrativa e servem para salientar, nesse paradigmático mundo, ascético de afetividade em 
que se situa o Castelo, a heterogeneidade das relações humanas. De forma hilária e, muitas 
vezes despertando a refl exão, Astor e Páris se tornam como uma resistência àquele mundo, 

11 “(...) e a 14 de dezembro de 1923, no Castelo de Pedras Altas (residência de Assis Brasil) foi assinada a 
‘Ata de Pacifi cação’ ”  In: ANTONACCI, Maria Antonieta. RS: As oposições & A Revolução de 1923. Porto 
Alegre: Mercado Aberto, 1981. p.109

12 BARTHES, Roland. Mitologias. Tradução Rita Buongermino e Pedro de Souza. 4.ed. Rio de Janeiro: 
Difel, 1980. p.137

13 ASSIS BRASIL, Luiz Antonio de. Perversas Famílias. 3.ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1992. p.205 
14 HUTCHEON, Linda. Poética do Pós-Modernismo: história, teoria, fi cção. Tradução Ricardo Cruz. Rio de 

Janeiro: Imago, 1991. p. 168
15 Idem. P.169
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ao removerem do mesmo a máscara que encobre o interdito; transformam-se, então, em 
olhos críticos da narrativa.

Dessa maneira, os elementos que fazem parte da narrativa, tais como os fragmentos 
crus da realidade, as vulgaridades, ou a exposição de conhecimentos eruditos, cristalizam-
se em uma fi guração, que presentifi ca um determinado momento histórico. O material 
heterogêneo reunido na obra não está subordinado a um todo orgânico, mas se destaca de 
modo também controverso, para, ao fi nal, completar o conjunto. 

Decorrente dessa fragmentação de capítulos, que também fragmenta a narrativa 
em falas diversas, o romance de Assis Brasil, enquadra-se no conceito de polifônico, de 
Bakhtin. Há uma pluralidade de vozes dialógicas, formada, no entanto, de unidades inde-
pendentes que constituem os diversos narradores. Coabita, ao mesmo tempo, no romance, 
a efervescência e a calmaria. 

Testando fronteiras, L.A. de Assis Brasil mescla a História com a história por 
ele construída, numa constante desarticulação com o já conhecido. Isso porque sua obra 
insere-se numa categoria “cuja estrutura intrinsecamente paradoxal, permite interpretações 
contraditórias”16. O lado obscuro de seu texto exige um leitor com domínio do assunto, pois 
o contrário somente provoca mais obscuridade. Sua narrativa enquadra-se, então, naquilo 
que L.Hutcheon chamou de metafi cção historiográfi ca, que, despertando a autorrefl exivi-
dade do romance, impõe os limites do conhecimento histórico. Constitui-se em discurso 
paradoxal, uma vez que não nega a existência do real, porém questiona o sentido do real 
e como podemos conhecê-lo. Nesse viés, o fato histórico narrado pelo literário pretende 
conscientizar o leitor para a distinção entre os verdadeiros acontecimentos e os fatos que 
propiciaram dar sentido àquele passado. Pode-se dizer que o pós-moderno problematiza 
os limites entre o literário e o não literário, da fi cção com a não fi cção, lançando uma 
dúvida epistemológica, no momento em que põe sob suspeita a escrita da História e a 
textualidade de seu arquivo. A ‘verdade histórica’ passa a ser apreendida como uma pos-
sibilidade de verdade. O pós-moderno é, ao mesmo tempo, cúmplice e crítico das normas 
predominantes.

Essa cúmplice-vigilância pode ser encontrada no texto de L. A. Assis Brasil, mais 
precisamente quando é o protagonista que está presente. Nesse momento, o narrador 
posiciona-se de uma forma não contestatória, embora sem explicitar um juízo de valor 
sobre os atos e análises da personagem.

O romance, na pós-modernidade, denuncia a situação que diz respeito ao distan-
ciamento do que é narrado à vida real. Há no romance tradicional uma ambição de veros-
similhança, sem, no entanto, concretizar-se. Enquanto o romance, na pós-modernidade, já 
possui uma clareza que prescinde da busca da totalidade, a fi cção tradicional não corres-
ponde à autenticidade da vida real, sendo esta muito mais complexa e diversifi cada do que 
a que é transmitida. Opondo-se ao romance tradicional, porque aspira ao relato integral 
do comportamento humano, a preocupação do escritor, seu criador, é não mais engendrar 
a personagem em função de uma história, mas, antes, dar-lhe liberdade total, ainda que 
seja em sacrifício do enredo.

Nesse viés, Um Castelo no Pampa não se consolida na apropriação dos dados 
históricos, mas na construção de uma narrativa que, retomando a História, desestabiliza o 
leitor, ao enfocá-la por uma vertente crítica. Além disso, nessa obra, ressalta a erudição do 
autor, pois, a releitura direciona para as raízes da literatura cômica e, consequentemente, 

16 HUTCHEON, Linda. Op. Cit.  279
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grotesca. A narrativa assume, dessa forma, um caráter semântico que ultrapassa o simples 
conhecimento dos fatos.

Concomitante às subversões históricas, ainda afl oram as intertextualidades por 
meio de expressões que insinuam outras realidades, não dando tréguas ao leitor que se 
sente pequeno para tantos acenos, como, por exemplo, quando o protagonista adoece do 
coração. Naquela ocasião, Getúlio Vargas escreve a Olímpio aconselhando-o a consultar 
em Buenos Aires, pois “gaúchos decentes” precisam ir ao templo de Epidauro17, ‘com seus 
médicos modernos’, para tratar tanto o físico, quanto a mente. O signifi cado dado à capital 
portenha, remetendo ao mundo grego, é na verdade um recurso, assim como tantos outros 
usados para confundir e distrair o leitor. 

Os intertextos, portanto, trazem à narrativa as mais variadas articulações, uma vez 
que o tecido literário, tramado, confi rma o diálogo empreendido pelo romancista. Cons-
tatamos, dessa forma, que, passado e presente encontram-se quando o protagonista faz a 
queima de livros da época, dizendo que a melhor poesia era anterior à de 188018 19. Nesse 
momento, voltamos ao romance Don Quixote (1971),  no episódio da queima dos livros 
inúteis20, principalmente de poesias21. Ou ainda, o neto do protagonista, relembrando um 
fato de sua vida, inicia suas rememorações à semelhança de Nogueira, personagem do 
conto Missa do Galo, de Machado de Assis(1993) ; da mesma forma, quando essa mes-
ma personagem faz um pacto não explícito com o diabo, numa outra alusão intertextual, 
desta vez com Fausto, de Göethe (1997); ou, como entre tantas outras manifestações do 
protagonista, que, ao dialogar com Silveira Martins, o “Rei do Rio Grande”, enuncia 
palavras22 que lembram os versos do poema Marília, de Dirceu23. Também encontramos 
traços intertextuais com Erico Verissimo, por ocasião da alforria dos escravos, feita por 
Olímpio 24, ou no emprego da palavra Liberdade25. 

17 ASSIS BRASIL, Luiz Antonio de. Pedra da Memória. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1994. p.363
18 “Como não bastasse a escassez, o Doutor um dia incinera 132 livros de poesia, dos quais reserva os clássi-

cos ao estilo de Camões e Dante.”
19 ASSIS BRASIL, Luiz Antonio de. Pedra da Memória. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1994. p. 114
20 CERVANTES. “Del donoso y grande escrutínio que el cura y el barbero hicieron en la libreria de nuestro 

ingenioso hidalgo”. 
21 CERVANTES. “(...) Bien los puede vuestra merced mandar quemar, como a los demás; porque no sería 

mucho que, habiendo sanado mi señor tío de la enfermedad caballeresca, leyendo éstos se le antojase de 
hacerse pastor y andarse por los bosques y prados cantando y tañendo y, lo que sería peor, hacerse poeta, 
que, según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza”.

22 “Não tenho estância que seja só minha. Mas de minha parte eu penso que sei dar conta”. In: ASSIS BRA-
SIL, Luiz Antonio de. Perversas Famílias. 3.ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1992.

23“Eu, Marília, não sou algum vaqueiro,/ Que viva de guardar alheio gado; De tosco trato, d’ expressões gros-
seiro, /Dos frios gelos, e dos sóis queimado./Tenho próprio casal, e nele assisto; /Dá-me vinho, legume, 
fruta, azeite; /Das brancas ovelhinhas tiro o leite, /E mais as fi nas lãs, de que me visto.” (grifo nosso) In: 
GONZAGA, Tomás Antonio. Marília de Dirceu. São Paulo: Ediouro, s/d. p. 15

24 Esse fato, de forma festiva, construindo uma intertextualidade paródica remete à festa de Licurgo Cambará, 
ao alforriar seus escravos. “A entrega dos títulos de manumissão foi feita no meio dum silêncio grave e co-
movido. Os escravos estavam no quintal, junto da porta da cozinha, e entravam à medida que seus nomes iam 
sendo chamados. Sob o espelho da sala de visitas, os títulos empilhavam-se em cima do consolo de mármore. 
Toríbio Rezende lia a lista de nomes (...) e, muitas vezes Licurgo tinha de soprar-lhe ao ouvido o apelido do 
negro chamado, pois muitos daqueles homens já haviam esquecido os nomes de batismo. (...) Licurgo, então, 
sentiu com tamanha e repentina força a beleza daquele instante, que esteve quase a rebentar em lágrimas”. 
(VERISSIMO, 5. ed. , p. 599-601) 

25 Em mais uma intertextualidade com Erico Verissimo, em Incidente em Antares, o próprio autor L. A. Assis 
Brasil faz alusão ao diálogo de uma criança com seu pai, no prólogo de um capítulo de Perversas Famílias, 
p. 160. Alude à fala da criança soletrando a palavra liberdade, a qual, naquele contexto, é proibida e, assim, 
a criança é repreendida pelo pai. (VERISSIMO, 1999. p. 484)
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Vemos então que esses intertextos, semeados ao longo da narrativa, recuperando 

aspectos dos cânones literários, mostram-se enriquecedores e reforçam, segundo nossa vi-
são, a intenção do autor em seduzir, por essa via, o leitor. Aqui, em um primeiro momento, 
como já foi mencionado, damos ênfase à evidente erudição do autor, que parece indicar um 
caminho interpretativo. No entanto, logo depois, o narrador desestabiliza nossas certezas, 
fomenta nossa insegurança e, por não ser confi ável, nos direciona por outras trilhas. Esse 
aspecto do narrador é fundamental, pois leva o leitor por uma hermenêutica que o distancia 
daquilo que lhe fora acenado e que ele passou a supor como verdade. Para Paul Ricouer26 , 
o narrador não confi ável desordena as expectativas do leitor, provocando incertezas e não 
dando garantias de verdade, pois esse é o seu papel. Para esse teórico, “quanto mais suspeito 
for o narrador” melhor o romance exercerá “sua função de crítica da moral convencional, 
eventualmente sua função de provocação e de insulto”27 , o que, de certa forma, vem ao 
encontro e fortalece o que apregoa a metafi cção historiográfi ca. 

Questões como a polifonia, o carnaval, a ironia, o grotesco, o mítico, tornam mais 
evidente a condição pós-moderna da narrativa. Disseminadas, fazem com que as persona-
gens atuem de forma plena, com seus traços característicos. A polifonia perpassa a obra 
aglutinando e difundindo as vozes, de modo que, em cada capítulo, o narrador é substitu-
ído, formando um marulhar de discursos. O carnaval, a ironia, o grotesco são categorias 
de análise, que, marcadamente, identifi cam personagens como Páris e Astor. Para essas 
personagens, o real constitui-se sempre de forma distorcida. Cada uma delas vive o seu 
próprio universo, desafi ando o estabelecido, como uma maneira de contestar a vida. Astor 
e Páris são as personagens masculinas sinalizadas pelo pecado que ronda a narrativa. O 
primeiro, fi lho bastardo, e o segundo, fi lho de um casamento não aprovado pela família. 
Ambos, frutos de amorosa entrega.

A trama, costurada em cada capítulo, forma, no seu conjunto uma tessitura muito 
particular. Se fosse possível projetar a imagem dessa textualidade seria um caleidoscópio 
colorido. Todavia a técnica usada, traduzindo-se por uma diversidade de vozes, parece 
indicar que as diferentes perspectivas de narradores são confl itantes, mas, na verdade, 
são complementares. Há um jogo do autor, como se fosse jogo de esconder, para criar 
uma expectativa de grandes segredos que seriam desvelados, e, no entanto, se descobrem 
conhecidos. Não há nada atrás da cortina. O que temos presente são as personagens que 
vêm ao palco para rememorar fatos de suas vidas, assomando, nessas lembranças, uma 
série de acontecimentos da época em que foram vivenciados, bem como mostrando, aber-
tamente, sem subterfúgios as rupturas sociais. E paira, no passado ou no futuro, a presença 
do protagonista, Olímpio, que sintetiza uma espécie de ideal. 

O ponto de vista da narrativa divide-se, pois, entre vários narradores: em terceira 
pessoa ou em primeira pessoa, incluindo-se nesses últimos Astor, Páris, Selene e Proteu e 
que se constituem em consciência crítica dos acontecimentos narrados, como já foi men-
cionado. Além desses narradores, o romance ainda inclui outros textos paralelos àquele 
mundo, mas que têm seu lugar de signifi cação na obra, como “A cozinheira: Zulmira 
Pacheco”, “A copeira: Antônia Guedes”, “O jardineiro: Jones”. 

Um narrador que se mostra implacável com a personagem é o de D. Plácida, 
fundadora da família. Ela, por ter rompido com seu papel tradicional de viúva, escanca-
rando seus desejos sexuais, foi julgada sem piedade pelo narrador irônico e mordaz que 

26 RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa – Tomo III. Tradução Roberto Leal Ferreira; revisão técnica Maria da 
Penha Villela Petit. Campinas: Papirus, 1997. p.273

27 Idem. 282
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a trata, arrogantemente, com o pronome em segunda pessoa. Onisciente, dirige-se a ela 
interpelando-a e mortifi cando-a. 

As personagens, cujo relato passa pela censura do narrador, chegam até o leitor, com 
uma crítica abrandada. Encontra-se nessa visão o próprio Olímpio, a Condessa e Arquelau.

O humor que se pode ler em muitas passagens não se dirige a todas as personagens, 
mas sua corrosiva ação tem alvo defi nido: o protagonista. Ele é o destinatário, por exemplo, 
de muitas das mordazes falas de Astor, de Proteu e de Páris. Cada um, a sua maneira, vai 
discorrendo sobre a personagem, cujo percurso, linear e ascendente, está em contraponto 
com o que já realizaram. De fato, ao observarmos o protagonista, vemos que seu trânsito, 
nos mais diversos círculos de relações, é absolutamente seguro, indicando, desse modo, sua 
presença. Exerce um fascínio, tanto negativo quanto positivo. Sua construção verossímil 
traz à tona as incongruências humanas. O autor, retomando momentos históricos grandio-
sos, molda uma personagem anti-heróica que tem consciência de sua importância e que, 
ao mesmo tempo, reduz sua grandeza ao mover-se por objetivos mesquinhos. 

Com enriquecedoras possibilidades, ainda nos instiga o texto. Assim, personagens 
como Beatriz, Hermes, ou os empregados, que fi zeram jus a capítulos especiais, ou fatos 
como a morte de Getúlio, ou o nascimento de bebês quando Beatriz, Páris ou Astor estavam 
por perto, ou, ou episódio de Páris no Rio de Janeiro ao encontrar Aquiles – esse momento, 
pela grande mescla de elementos, muitos deles hilários, tem uma forte aproximação à leitura 
de Macunaíma – , e até mesmo as aves estrangeiras – pardais – aves nobres – trazidas por 
Olímpio da Europa dão ao texto um caráter peculiar.      

A par disso, pontua os paradoxos da sociedade de senhores da elite rural que personi-
fi cam o poder constituído, e que, embora apegados às suas terras, não conseguem superar a 
atração que sentem pela cultura estrangeira, contaminando-se com ela. Ao refazer aspectos 
da vida da campanha, os valores prezados pelo homem do campo são confrontados com 
costumes urbanos.

Da mesma forma, podemos participar do corajoso ato do Doutor Olímpio ao enfrentar 
os soldados monárquicos, na Guerra de 93, parando o trem em que os mesmos se locomoviam 
rumo a Bajé, enquanto sua esposa, Charlotte, num gesto habitual, guarda o binóculo no “estojo 
de veludo vermelho”28, após observar, da torre do Castelo, a ação do marido. 

Descrições insignifi cantes como o gesto de Charlotte, inseridas no mesmo contex-
to de um fato histórico, fazem com que a singularidade histórica passe para o plano da 
universalidade da vida humana. Essa falsa simplicidade, dada pelo narrador ao gesto de 
Charlotte, corrobora a importância do acontecimento protagonizado por seu marido. O fato 
histórico preenchido desse modo pela mão do fi ccionista resgata, pelo gesto, aquilo que 
Barthes chama “o efeito do real”, criando com o leitor uma certa cumplicidade que o faz 
aceitar o jogo narrativo, mesmo que a forma utilizada pelo autor provoque desconforto. 

Luiz Antonio de Assis Brasil embora seja identifi cado por seus trabalhos anteriores 
como um autor que preenche as lacunas da História, como em Videiras de Cristal, sua 
narrativa em Um Castelo no Pampa não se processa da mesma forma. Os confl itos revo-
lucionários que assolaram o Rio Grande do Sul e o Brasil apresentam-se intermediados 
por um discurso paródico, dialogando, em combate irônico com os registros da História. 
Assim o fato histórico apresenta-se, também, nesse momento, lado a lado a fatos domés-
ticos. Desse modo, ao correlacionar acontecimentos e rotina diária no Castelo, trazendo 
o corriqueiro da vida de cada personagem para entremear com fatos que construíram a 

28 ASSIS BRASIL, Luiz Antonio de. Pedra da Memória. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1994. p.180
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História do Rio Grande do Sul, o autor transgride o já conhecido, universalizando e ba-
nalizando sua perspectiva. 

O teórico Hayden White (1995), estudioso dos fatos da História, chama a atenção 
para a mobilidade das fronteiras do conhecimento histórico. Nesse viés, observamos que, 
no romance, o modo de apreensão da História se faz pelo ângulo da ironia. Esta aparece 
como desarticuladora dos encaixes da trama, portanto desequilibra qualquer tentativa de 
submissa aceitação da obra de arte. Seria, nesse caso, como enquadrá-la, por analogia, às 
categorias do texto poético, salientadas por Friedrich29. Por essa percepção, dizemos que o 
texto de Assis Brasil, ao distanciar-se do tradicional romance histórico, pela transgressão, 
constrói uma metafi cção, segundo o que nos diz Hutcheon (1991). Reconstrói, então, outro 
passado, a partir daquilo que é conhecido como verdade histórica e lança um novo modo 
de ler a História ao aproximar a realidade histórica a um modo de contar que difere do que 
até então seu leitor habituara-se. Suas personagens constroem-se de acordo com a técnica 
do romance pós-moderno, pois interessado em tirar partido de situações peculiares da vida 
das mesmas mostra um enredo sem o compromisso de revelar o conhecimento objetivo 
do passado. Assim, o escritor olha para esse passado com ironia, uma vez que esse tropo 
lingüístico não pretende, segundo o que nos diz Muecke30, “dizer alguma coisa e dar a 
entender o contrário”, mas “é dizer alguma coisa de uma forma que ative não uma, mas 
uma série infi ndável de interpretações subversivas”.

Uma das possibilidades, portanto, da abordagem irônica no texto de Assis Brasil é 
vê-lo como uma ruptura com relação à tradição do romance no Rio Grande do Sul. 

Assim, a tensão da trama histórica trazida pela releitura do passado é mediada por 
uma aguda crítica, que ultrapassa a fronteira do histórico, diluindo os confl itos em pequenas 
e irônicas enunciações. Como ocorre na interpretação do narrador sobre os acontecimentos 
vividos: “revoluções são inevitáveis no pampa. Acontecem com a fatalidade dos furúnculos 
nos corpos envenenados”31.

 E as personagens que possuem a mesma descendência e participam do mesmo contex-
to político-social exibem o passado, a ancestralidade de um clã, a visão de diferentes gerações 
em uma percepção irônica, como se fosse o olhar do próprio autor. Nesse aspecto, Jameson 
diz que “a atividade do romancista se desenvolve sempre sob o signo da ironia”.32 

Sabemos que o tropo da ironia exterioriza ceticismo, além de ser explicitamente 
negacional, ou seja, negando, muitas vezes, implicitamente o que é dito explicitamente. 
Por isso, ao exteriorizar, usa no discurso a tonalidade da voz para esconder-se em sua 
dialética. A ironia, escreve White, “Chama a atenção para a tolice potencial de todas as 
caracterizações lingüísticas da realidade, tanto quanto para a absurdidade das crenças que 
ela parodia”.33 

Para Kierkegaard (1991), a ironia serve à realidade, pois lhe dá ênfase e colorido. 
Wayne C. Booth (1974) aborda a questão da ironia tentando defi nir seu contorno, resga-
tando a sutileza da palavra. 

Enfocar, então, a ironia em Um Castelo no Pampa, é percebê-la a partir de seu 
potencial de criticidade, uma vez que é também empregada como recurso estilístico. Por 

29 Esta junção de incompreensibilidade e de fascinação pode ser chamada de dissonância, pois gera uma tensão 
que tende mais à inquietude que à serenidade. A tensão dissonante é um dos objetivos das artes modernas em 
geral, segundo pensamento de  FRIEDRICH. (1991). 

30 MUECKE, D. C. Ironia e o Irônico. São Paulo; Perspectiva, 1995. p. 48
31 ASSIS BRASIL, Luiz Antonio de. Pedra da Memória. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1994. p. 168
32 JAMESON, Fredric. Marxismo e Forma: Teorias Dialéticas do Século XX. São Paulo: Hucitec, 1985.p.137
33 WHITE, Hyden. Op. Cit. p. 51
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isso, é condição fundamental numa narrativa que aspire à lucidez (que tem origem na critici-
dade). Desse modo, sua utilização exige uma perspectiva vigilante no sentido de não torná-la 
prisioneira da pura crítica gerada por ela mesma. A ironia também pode ser, em outro sentido, 
um fator de distanciamento dos fenômenos do mundo, visto que sua capacidade crítica a 
impossibilita de compreender a visão metafórica da realidade. Acreditamos que este tropo 
lingüístico torna-se ponto de partida para todo o entendimento que se queira crítico. 

Articulando com o discurso histórico, o texto refl ete no literário a abolição da es-
cravatura, a queda da Monarquia, a proclamação da República, os governos positivistas no 
Rio Grande do Sul e a relação com o governo central. Do mesmo modo, são referidos os 
vultos que participaram desses acontecimentos, como Silveira Martins, Joaquim Francisco 
de Assis Brasil, Borges de Medeiros, Júlio de Castilhos, Getúlio Vargas, dentre muitos 
outros. Recuperam-se os registros engessados pelo distanciamento e, que, lidos através da 
arte, fundem as categorias da História e da Literatura. 

Sobre essas fronteiras do literário já nos direcionou o autor da Poética, ao dizer 
que “não era ofício do poeta narrar o que aconteceu; é sim, o de representar o que poderia 
acontecer, ou o que era possível, segundo a verossimilhança e a necessidade”. A diferença 
entre o historiador e o poeta estava precisamente nisto: “um narra as coisas que sucederam, 
e outro, as coisas que poderiam acontecer”34.

Mikhail Bakhtin, no entanto, faz alusão a outra possibilidade, ao mencionar os 
diálogos de Sócrates, como a origem do romance, pois diz que, nesses escritos, já estão 
contidas as primeiras referências de uma concepção de linguagem revolucionária, junta-
mente com uma visão de mundo diferenciada. Para esse pensador, Sócrates deixou ”um 
documento notável que refl ete o nascimento simultâneo do conceito científi co e da nova 
personagem romanesca na arte literária em prosa”.35 

Por outro lado, Hayden White (1995), reviu a conceituação aristotélica em sua 
obra Meta-História, ao estudar a historiografi a do século XVII baseada nos “ ‘romans de 
intrigas e amores’”, vendo nessas antigas histórias eclesiásticas e de eruditos o possível 
embrião do romance histórico. 

(...) A vocação metafórica desses relatos, em que não havia nenhuma preocupação 
com o rigor dos fatos ocorridos, mas onde eram eles tão-somente uma espécie de 
suporte para a narrativa principal, fez com que essa forma de história fosse despre-
zada pelas principais correntes intelectuais da época36, embriagadas pelo rigoroso 
elixir do positivismo que nascia. (...) Na verdade, o destino dessa historiografi a pré-
iluminista não poderia ser outro, já que ela mesma não se levava muito a sério. Não 
se proclamava como uma narrativa dos fatos que aconteceram, mas se imaginava 
como uma fi cção especulativa.37 

No estudo das relações entre História e fi cção, White afi rma sobre as histórias 
romanescas do século XVII, que:

34 ARISTÓTELES. Tradução E. Souza. São Paulo: Ars Poética, 1992. p. 53
35 BAKHTIN, Mikhail. Questões Literatura e de Estética. Tradução Aurora Bernardini et al, 3.ed.São Paulo: 

Hucitec, 1993. p.414
36 A historiografi a racionalista do Iluminismo postulava que a história não deveria servir somente para ‘entreter’ 

mas, que deveria ter um princípio crítico para o qual pudesse direcionar a refl exão sobre o registro histórico. 
Por isso, como expõe Hayden White, (1995, p. 72) os philosophes, como Kant, criticaram esse modo de re-
latar a história, “dizendo que ela “devia ser ‘veraz’ ou não poderia pretender instruir e esclarecer o leitor no 
processo de o ‘entreter e deleitar’ “. (MENNA BARRETO, 2000, p. 26)

37 MENNA BARRETO, Eneida Marília Weigert. Demônios e Santos no Ferrabrás: uma leitura de Videiras 
de Cristal. Porto Alegre: UFGRS, 2000. p. 26
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(...). Se Saint-Réal pouco mais fez do que ‘divertir’ seus leitores ao escrever ‘nouvelles 
amusantes et émouvantes’, suas histórias, (...) assinalavam um desejo de alcançar uma 
perspectiva crítica que ao mesmo tempo distanciasse os fenômenos a representar e 
os unisse num todo compreensível, ainda que o todo fosse pouco mais do que uma 
estória emocionante. No entanto, como a única unidade que as histórias de Saint-
Real têm é a da estória concebida como pouca coisa mais do que um artifício para 
alcançar efeitos retóricos, as histórias que ele de fato escreveu são falhas pelo fato 
de que, segundo suas próprias palavras, representam não uma ‘verdade acerca do 
passado mas apenas uma ‘fi cção’ de como os fatos poderiam ter sido.38 

Essa questão, ainda discutida na atualidade, esteve presente no debate sobre o rea-
lismo no século XIX. A História aparece, pois, como aquilo que foi, o que verdadeiramente 
aconteceu, e a narrativa romanesca como o que poderia ter sido. 

O romance histórico, como sabemos, teve larga penetração no Romantismo, es-
pecialmente no decorrer do século XIX, lançando uma nova percepção sobre o passado 
- como se observa nos romances de W. Scott, de V. Hugo e de A. Herculano, na Europa, 
e, entre nós, em algumas obras de José Alencar. Entretanto, apesar das profundas trans-
formações do romance moderno, não se pode dizer que a História tenha desaparecido da 
narrativa no Século XX, haja vista as inúmeras narrativas, na atualidade, cujos autores 
retratam essa perspectiva.  

As nuanças da narrativa de L. A. Assis Brasil reconstroem, de forma explícita, 
relações da fi cção com fatos históricos. Na transgressão literária o leitor é conduzido a 
identifi car a personagem fi ccional Olímpio com a personagem histórica Joaquim Francis-
co de Assis Brasil. Além disso, verifi camos que a articulação com a História não se faz 
de forma tradicional, épica, mas contrapõe outra versão à ofi cial, sem a crença de que a 
História tenha a posse da verdade. Por ofi cial, podemos considerar que a História do Rio 
Grande do Sul foi constituída de forma épica no romance O Tempo e o Vento, de Erico 
Verissimo; e L. A. Assis Brasil desvela o lado mesquinho e sórdido dos grandes homens 
que fi zeram a “gloriosa” história de guerras no solo gaúcho. 

Assim, Olímpio39, personagem desse mundo fi ccional, retratado como o chefe de 
uma família oligárquica, assume valores republicanos, e, paradoxalmente, preserva hábitos 
aristocráticos. 

Em Um Castelo no Pampa as relações intertextuais centralizam-se na interdis-
ciplinaridade entre História e Literatura e é possível perceber a questão da ironia como 
uma ruptura. Nesse sentido, a abordagem crítica fundamenta-se em teóricos como White, 
Hutcheon, Veyne, Le Goff, entre outros. E a questão da historicidade, vista pelo viés da 
metafi cção historiográfi ca, estabelece elos entre a Sociologia literária, a Crítica literária 
e a Literatura Comparada.

A pesquisa bibliográfi ca apoia-se nos procedimentos metodológicos da Literatura 
Comparada. Nesse sentido, a comparação não se faz de forma superfi cial, simples cotejo 
de textos, mas em um estudo abrigado na própria natureza da Literatura Comparada. Esta, 
ao possibilitar a aproximação entre textos, literaturas e culturas, através da leitura de fatos 
históricos, culturais e sociais decisivos, apontando confl uências e sublinhando diferenças, 
propicia um diálogo entre os mesmos que, de acordo com Tania Carvalhal40, “não é um 

38 WHITE, Hyden. Op. Cit. p. 74
39 Escolhemos Olímpio como protagonista, muito embora, no decorrer do texto, outras personagens também 

pudessem desempenhar essa função.
40 CARVALHAL, Tania Franco. Literatura Comparada. 2.ed. São Paulo: Ática,1992.p.53
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processo tranqüilo nem pacífi co”. Esse espaço, em que estão dialeticamente inseridas 
essas estruturas textuais e extratextuais, é um território de enfrentamento que propicia aos 
comparatistas a descoberta de novos conhecimentos e indagações no campo literário. 

A obra literária que tem a liberdade de olhar para o passado revela a sua contempora-
neidade, ao construir um passado não épico, porém mais humano e possível. É por isso que, 
muitas vezes, os narradores de Um Castelo no Pampa parecem fazer parte de cenas jocosas, 
transparecendo a idéia de que, em todas as épocas, a História pode ser lida também como uma 
comédia que não se leva a sério. Esse procedimento, entretanto, oculta outra noção presente 
que é a História como denúncia, como confl ito de gerações e de interesses. 

A partir dos dados históricos, o narrador/autor desfaz toda e qualquer interpretação 
de bravura na História do Rio Grande do Sul, revelando a falsidade e o acaso que norteiam 
o heroísmo da historiografi a rio-grandense. O autor, ao utilizar a metafi cção historiográfi ca, 
constrói um novo passado. Ao fragmentar a narrativa em múltiplas vozes, desautoriza a 
tentativa do leitor do século XXI de encontrar apenas uma verdade e, com isso, fi rma a 
impossibilidade de uma percepção única da verdade histórica. 

Os títulos dos volumes que compõem a obra estão contextualizados: em Perversas 
Famílias, Proteu, depois de morto, desabafando, externa a infelicidade de pertencer a essa 
família, afi rmando ter sido “um peso carregar esse nome famoso – essas grandes famílias...
essas perversas famílias”.41 

Em Pedra da Memória, há a alegoria presente nas pedras que edifi caram o Castelo. 
A construção abriga a memória: da família, da Província, das pessoas que fi zeram a his-
tória do Castelo. Essa é a pedra que resguarda toda uma época, para ser desvendada, no 
momento oportuno, pelos narradores. Assim, as personagens abrem as portas do Castelo, 
cujas pedras escondem a sabedoria de séculos, mas, também permitem a ocultação de 
seus interditos.

Em Os Senhores do Século o relato fi naliza. São retomadas de forma ambígua 
as questões históricas da política brasileira e rio-grandense. Os senhores do século de-
fi nem seu lugar na história. O panorama dos acontecimentos políticos retrata o jogo de 
interesses, a manipulação. Exibidas as mazelas, levantam a suspeição sobre a autoridade 
estabelecida. 

No conjunto da produção literária de Luiz Antonio de Assis Brasil, talvez seja a 
obra Um Castelo no Pampa aquela que mais desperte polêmica entre os leitores, pois 
não se mostra complacente com os mesmos: os acontecimentos que focaliza têm o traço 
contundente da ironia.

Ao fazer um painel da História do Rio Grande do Sul de meados do século XIX 
até 1964, revolvendo um passado cheio de contradições políticas e sociais, com diferen-
tes momentos efervescentes na vida do país e do mundo, Luiz Antonio de Assis Brasil 
ultrapassa as barreiras de seu tempo, transpõe fronteiras discursivas e instaura-se na pós-
modernidade. Conquista, desse modo, seu lugar defi nitivo ao lado dos maiores nomes da 
Literatura Sul-Rio-Grandense. 
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Sombreando Don Segundo
Memória e Intertextualidade em Ricardo Güiraldes

Joana Bosak de Figueiredo1

Résumé: Cet article étude la mémoire  dans l’intertextualité utiliseé par 
Güiraldes. On veut récuperer son chemin argentin à travers la “ bibliothèque 
de nostalgie intellectuelle” (ombre) de sa vie aux champs (la mémoire).
Mots-clés: Güiraldes, Don Segundo Sombra, mémoire, intertextualité, identité    

Resumo: Este artigo busca, através dos processos textuais, rastrear a 
memória na intertextualidade guiraldiana, buscar, na sua biblioteca intelectual 
a nostalgia (sombra) de sua vida campeira/verdadeira (memória), para assim 
recompor seu percurso de argentino após ter todas as nacionalidades.
Palavras-chave:  Güiraldes, Don Segundo Sombra, memória, 
intertextualidade, identidade 

Reconsiderando Don Segundo Sombra

O texto que se segue é uma interpretação possível com tentativas de melhor compre-
ender os processos intertextuais de um de meus objetos de tese: o romance Don Segundo 
Sombra, do escritor ‘argentino’2 Ricardo Güiraldes, escrito entre Paris e San Antonio de 
Areco, interior da província de Buenos Aires, entre 1919 e 1926. Levanto algumas questões 
suscitadas em aulas de Teoria Literária no doutorado em literatura Comparada da UFRGS. 

Dada a impossibilidade de conseguir alimentar-me, como o desejado, de todas as 
idéias e (inter)textos disseminados em aulas (e fora delas) serem apropriados para o trabalho 
fi z uma seleção muito aquém do que gostaria. A riqueza das questões teóricas propostas 
pelas disciplinas ainda estão em processo de devoração3. Portanto, o que se esboçará a 

1 Mestre em História, Dra. em Literatura Comparada, sob orientação da Profa. Patrícia Lessa. Foi professora 
de História do Rio Grande do Sul no Departamento de História da UFRGS e no setor de Teoria Literária no 
Instituto de Letras da mesma universidade. Participa do grupo de estudos na área de tradução no convênio 
entre UFRGS e Universitat de Barcelona, onde esteve em estágio doutoral. Escreve como colunista para os 
sites Modamanifesto.com e do Centro de Estudos de Literatura e Psicanálise Cyro Martins – celpcyro.org.br. 
Atualmente pesquisa, além dos estudos de tradução e de identidade regional, a história social da moda e suas 
relações com a literatura.

2 No decorrer do texto acredito que fi cará claro que Güiraldes é um autor sem fronteiras e transfronteiras.
3 A devoração de que aqui se fala tem o sentido impresso por Oswald de Andrade, em seu Manifesto Antro-
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seguir é um mosaico ainda muito restrito de minhas citações, coletadas em aula e nos textos 
lidos. Minha biblioteca pessoal cresceu signifi cativamente.

A idéia inicial para esta refl exão, de abordar os dois conceitos mais amplamente 
trabalhados na disciplina (além da intertextualidade, a interdisciplinaridade) foi abandonada 
na sua forma mais explícita. Entretanto, percebi que qualquer ensaio ao qual me proponha 
dentro de meu objeto terá uma característica interdisciplinar, haja vista a permanência de 
minha “origem” e meus primeiros textos fundadores, que não serão “renegados”. Não é o 
que quero. A interdisciplinaridade só soma e o universo de possibilidades suscitado pelo 
comparatismo vai muito além da permanência em uma ou outra margem do rio. A terceira 
margem é sempre mais produtiva. O movimento pendular sempre será feito, pois é cada 
vez mais difícil, felizmente, manter a Literatura Comparada “confi nada”4.

Memória, Intertexto, Sombra
Sinônimos para o mesmo do outro no comparatismo

Memória

Amar o perdido
deixa confundido
este coração.

Nada pode o olvido 
contra o sem sentido
apelo do Não.

As coisas tangíveis
tornam-se insensíveis
à palma da mão.

Mas as coisas fi ndas,
muito mais que lindas,
essas fi carão.

Carlos Drummond de Andrade

Aquilo que se distanciava era mais uma idéia que um homem.
Fábio Cáceres – Ricardo Güiraldes

pofágico, de uma assimilação transformadora dos textos lidos, o que mais tarde será abordado por Leyla 
Perrone-Moisés como mais uma forma de intertextualidade, cunhada avant la lettre, no Brasil, em 1928. Ver: 
ANDRADE, Oswald. A utopia antropofágica – obras completas. São Paulo: Globo, 1990. E ainda: PERRO-
NE-MOISÉS, Leyla. Literatura Comparada, Intertexto e Antropofagia. In: ___. Flores da Escrivaninha. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990.

4 O termo confi namento é utilizado pelo sempre muito crítico René Wellek em seu famoso manual de literatura 
– Teoria da Literatura. Ver: WELLEK, René & WARREN, Austin. Teoria da Literatura. Lisboa: Publicações 
Europa-América, 1955 (3ª ed.), pp. 53-62.
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O que fi ca, quando tudo acaba, é a memória, como quer Drummond, e o olvido, 

para Borges em Un Lector (de Elogio de la Sombra). O romance Don Segundo Sombra 
(a idéia mais que o homem), é o que fi cou, para seu narrador, Fábio Cáceres, e para 
seu autor, Ricardo Güiraldes. Rememorar a construção de sua identidade, para Fábio e 
construir o fragmento mais antigo e fundamental da sua e da (identidade) argentina, foi 
o que fez Ricardo Güiraldes. Don Segundo (Don Segundo Ramírez) é sombra porque é o 
intertexto de Fábio Cáceres e de Ricardo Güiraldes. É o outro do mesmo: é a sombra, o 
vago da velhice de Güiraldes5 e a nostalgia da juventude de Cáceres6 - é o momento em 
que se obscurece a memória e quando, consequentemente, as portas estão abertas para a 
entrada do imaginário. E como em prosa é mais difícil de “outrar”, o texto de Güiraldes 
é às vezes quase uma poesia - “Alvorecia e já pela pequena janela vi orvalharem-se de 
matizes dourados as nuvens do nascente compridas e fi nas como pétalas de girassol”7 - as 
vezes quase um desenho, porque as paisagens por ele descritas vão-se pintando em nossa 
mente a medida que o lemos e o sofremos: “O caminho diante de mim estendia-se escuro. 
O céu, ainda zarco de crepúsculo, refl etia-se nos charcos de forma irregular ou nas águas 
empoçadas nos profundos carris de alguma carreta, em cujos sulcos tomava aspecto de 
aço cuidadosamente recortado.”8 

Ao fi nal, sangramos juntos9.
Texto refundador da memória e da identidade argentinas é ele mesmo memória e 

nostalgia do narrador-autor. Se o narrador, Fábio Cáceres, busca encontrar-se na sua traje-
tória de guacho a gaucho através dos ensinamentos de Don Segundo e acaba por tornar-se 
um homem culto e experimentado, é porque Güiraldes soube, em sua narrativa, ultrapassar 
a dicotomia civilização versus barbárie diagnosticada por Sarmiento em 184510, que cindia 
a Argentina em dois mundos (o bárbaro, representado pelo pampa dos gauchos e caudillos 
e o civilizado, da cosmopolita Buenos Aires dos anos 1910/20) e o gaucho malo de Martín 
Fierro11 (malo porque obra de uma civilização que o oprimiu e excluiu). 

A estudiosa da obra guiraldiana, Nilda Díaz, em Pampa y Camino12, elucida 
esta questão:

Encontrar un arquetipo de lo nacional era lancinante preocupación de Lugones, y 
no sólo la suya; la de Güiraldes, recuperar ese tiempo que se le había escurrido de 
entre las manos, cuando la muerte venía ya aguaitándolo. No, Martín Fierro, escrito 

5 O romance é concluído em 1926, quando Ricardo Güiraldes já está muito doente, vindo a morrer poucos 
meses depois, em 1927, em Paris. Apesar de ter morrido jovem (nasceu em 1886), sua “velhice” é justamente 
ao escrever a obra-prima, os sete últimos anos de sua vida (1919-1926).

6 O narrador, Fábio Cáceres, só conta sua história (memória) após a escolha de ser proprietário e a despedida 
de Don Segundo Ramírez, seu padrinho, de quem era a sombra. A cena fi nal desenha um pôr do sol com Don 
Segundo indo embora numa coxilha, ele mesmo uma sombra, ele mesmo o mito.

7 GÜIRALDES, Ricardo. Don Segundo Sombra. Porto Alegre: L&PM, 1997. Tradução de Augusto Meyer. P. 
36

8 Idem, p. 19.
9 A última frase de Fábio Cáceres (Güiraldes), em Don Segundo Sombra, é:  “Me fui, como quem se dessangra” 

ou “Fui-me, como quem sangra”, dependendo da edição em português. Na primeira versão, a tradução de 
Augusto Meyer foi revista por Aldyr Schlee, na segunda, é o texto de Meyer.

10 SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo: civilização e barbárie no pampa argentino. Porto Alegre: EDI-
PUCRS/Editora da UFRGS, 1996.

11 HERNÁNDEZ, José. Martín Fierro. Buenos Aires: Karten, 1979.
12 DÍAZ, Nilda. Pampa y Camino. In: GÜIRALDES, Ricardo. Don Segundo Sombra. Edición crítica, Paul 

Verdevoye, coordinator, 1ª reimp. Madrid; Paris; México; Buenos Aires; São Paulo; Lima; Guatemala; San 
José de Costa Rica; Santiago de Chile: ALLCA XX, 1997.



94

Conexão Letras
‘para mostrar que el ministerio de Guerra (...) hacía del gaucho un desertor y un 
traidor’, según la afi rmación de Borges, no es Don Segundo Sombra. Este hombre 
no tiene ningún problema com la justicia ni com su contorno físico ni humano; a 
través de él Güiraldes mitifi cava a un ser que existió, que ya no existía, reelaborada 
su propia infancia, manejaba com excelsa perfección las metáforas obsesivas que 
jalonan buena parte de su reducida obra. Por encima de toda outra consideración, 
Don Segundo Sombra es el formidable testimonio de una pasión, la historia de amor 
entre un hombre y su tierra.13

E é justamente na descrição das paisagens do pampa, das várzeas de seus sonhos 
e do aprendizado das lidas pastoris, que Fábio Cáceres vai-se fazendo, pouco a pouco, 
simultaneamente gaucho e homem, sempre sob o olhar atento de seu “pai adotivo”, Don 
Segundo; o mito, o ídolo. Ao mesmo tempo, Ricardo Güiraldes torna-se gaucho e argentino, 
tendo por perto Segundo Ramírez, o homem, o símbolo, o cíclope de Ernesto Sábato:

Un crítico argentino, que pretende utilizar a Marx como maestro, sostiene que el Don 
Segundo Sombra de Güiraldes no existe, que es apenas la visión que un estanciero 
tiene del antiguo gaucho de la provincia de Buenos Aires; lo que es más o menos 
como acusar a Homero de falsifi cador porque exhaustivos registros llevados a cabo 
en las montañas calabresas y sicilianas no hán dado com un solo cíclope. Com este 
mismo criterio de naturalista habría que rechazar a Modigliani por su manía de pintar 
mujeres com gargantas inexistentes. Pero inexistente dónde? No desde luego en el 
espíritu del pintor. La diferencia entre Modigliani y una máquina fotográfi ca es que 
el arte no es una mera copia de la realidad externa sino un acto onto-creador, más 
cercano al sueño que al espejo.14

Como bem diz Sábato, Don Segundo não é o espelho que viu Ricardo Güiraldes 
no pampa argentino, mas o produto de uma vivência amorosa do escritor por sua terra 
e suas gentes, sonhado por sete anos seguidos de escritura nem sempre “produtiva”, 
mas vivida.

Durante uma das estadas em La Porteña, quando já deveria estar terminando o livro, 
Güiraldes se descobre não escrevendo, mas vivendo Don Segundo: “No he trabajado esta 
tarde pero esto no me mortifi ca porque de la conversación com los reseros puedo servirme 
para Don Segundo Sombra. En todo caso me pongo en ambiente.15”

Güiraldes, ao tornar-se gaucho depois de culto e cosmopolita e Fábio, ao tornar-se 
culto depois de guacho e gaucho, conseguem a façanha de sintetizar passado e presente 
argentinos e, quem sabe, romper com a dicotomia sarmienteana. O resultado da transcen-
dência desses dois mundos sem harmonia foi a constituição do gaúcho no entre lugar. 

Don Segundo reconhece a tradição e a sabedoria campeiras, que passa ao guacho 
Fábio. O rapaz, enquanto se faz homem, apreende os valores de seu tutor: é um verdadeiro 
gaúcho, sabe das lidas campeiras sem envolver-se em brigas e confusões. Ao ter de escolher 
entre seguir errando e fi ncar raízes na estância de seu pai revelado, ao conhecer sua “verda-
deira” identidade e deixar de ser, fi nalmente, um guacho, torna-se não apenas fi lho legítimo 
e proprietário, mas um homem culto, que não somente lê, mas o faz em francês.

Não por acaso, essa é a trajetória de Güiraldes, porém às avessas. O autor passa os 
primeiros anos de vida na Europa, aprendendo antes o francês e o inglês do que o espanhol. 

13 DÍAZ, op. cit., p. 294.
14 SÁBATO, Ernesto. Mito y realidad de Don Segundo Sombra. In: GÜIRALDES, op. cit., p. XV.B 
15 Excerto do diário de Ricardo Güiraldes, em 18 de maio de 1924. In: GÜIRALDES, Op. cit., p. 257.
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Entre suas andanças, vai de Buenos Aires a Paris. Corresponde-se com poetas franceses, 
lê e publica em órgãos de divulgação europeus, traduz, conjuntamente com o grupo de 
Proa16 Gide, Valéry, Claudel, Fargue, Girardoux, Joyce, Larbaud, Romains, Saintléger-
Léger17. Conhece toda a América, principalmente a Central, de onde escreve suas primeiras 
memórias18. É um verdadeiro andarengo19-cosmopolita. 

Em sua estada maior em Buenos Aires integra-se aos movimentos vanguardistas da 
época no Rio da Prata. Entra em contato com Horacio Quiroga, Ricardo Piglia, Leopoldo 
Lugones e Jorge Luis Borges, entre outros, ao ingressar nos movimentos Ultra, Martín Fierro 
e Proa, do qual é o principal mentor. E é justamente em seus últimos anos, na fazenda de 
seu pai, no interior da província boinarense, em San Antonio de Areco (onde Fábio Cáceres 
“vive”), que se torna gaucho, ao escrever, durante sete anos, sua obra maestra. Güiraldes 
morre pouco depois, em Paris. Morreu gaucho. Foi seu percurso em busca de si mesmo que 
o fez procurar Don Segundo Sombra na prosa. Antes, passeou, e muito, pelo alheio.

Hugo Rodríguez-Alcalá, ao argumentar a favor da experiência de vida de Güiraldes 
como fundamental à construção de Don Segundo Sombra tal como o fez20, em Destinos21, 
explica a existência da percepção do universal no local e do jogo de “luzes e sombras” de 
espelhos e duplos na obra:

Lo que suele desconcertar al crítico superfi cial que, incapaz de comprender la comple-
jidad de una obra tan sencilla y diáfana en apariencia, Da Cal lo capta como su virtud 
artística más sobresaliente. Percibe él com lucidez la trasposición de lo local en lo 
universal, un virtud de una ‘serie de sutiles dualidades, de constantes desdoblamientos, 
en una técnica de espejos, en que las imágenes reales de una realidad estilizada, ideal, 
estéticamente deshumanizada, mejor diremos – para acompañar la intención del autor 
– en una serie de sombras que se proyectan agrandadas y puras hacia el terreno de los 
valores absolutos’. Esta observación, de una sagacidad tan fi losófi ca explica la desazón 
del crítico miope que, en los gauchos de Güiraldes, se niega a aceptar criaturas fi cticias 
quintaesenciadas por el arte, y exige que Güiraldes nos hable de problemas económicos 
de Don Segundo, de sus preocupaciones familiares, y se indigna cuando el héroe gaucho 
se le agranda, de súbito, misteriosamente, contra el horizonte luminoso.22

Os críticos da época, em grande parte, não conseguiram perceber Don Segundo 
Sombra, por mais autobiográfi co que fosse, como uma obra de arte, como o resultado de 
uma refl exão poética sobre a educação de um rapaz, a busca de identidades, fossem indi-

16 Proa é o grupo e editora criados por Güiraldes e outros escritores em 1925 e especial seleção de autores 
latino-americanos. Entre esses, os que subscrevem o primeiro documento ou fazem parte do movimento: 
Jorge Luis Borges, Brandán Caraffa, Pablo Rojas Paz, Cansinos Assens, Andrés L. Caro, Macedonio Fernán-
dez, Oliverio Girondo, Ramón Gómez de la Serna, Pedro Leandro Ipuche, Keller Sarmiento, Valery Larbaud, 
Eugenio Montes, Pablo Neruda, Alonso Quesada, Alfonso Reyes, Salvador Reyes, Fernán Silva Valdés, Guil-
lermo de Torre. Citado por BLASI, Alberto. Güiraldes: vida y escritura. In: GÜIRALDES, Op. cit., 250.

17 Idem,  p. 252.
18 Podemos considerar “Xaimaca” como tal, já que diz respeito a anotações de viagens pela América Central. 

Ver: GÜIRALDES, Ricardo. Xaimaca. Buenos Aires: Editorial Losada, 1953 (2ªed.).
19 Andarengo bem poderia ser o mesmo que “errante” no vocabulário gauchesco.
20 Durante muitos anos a obra de Güiraldes foi duramente criticada por ser o autor um homem cosmopolita. 

O autor só era visto como um “afrancesado” que não teria nada a dizer sobre o pampa argentino e o gaúcho, 
por não ser um gaúcho “verdadeiro”. Rodríguez-Alcalá acredita que é justamente a vivência internacional e 
regional de Güiraldes que tornou possível o seu olhar privilegiado sobre o local: justamente por conhecer o 
mundo e buscar no próximo de si as origens e o motivo de sua obra.

21 RODRÍGUEZ-ALCALÁ, Hugo. Destinos. In: GÜIRALDES, op. cit., pp.  271-285.
22 Idem, pp. 280-1.
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viduais, nacionais ou culturais, como modelos calcados em uma realidade completamente 
possível de ser copiada. Exigiam de Güiraldes comprovação, veracidade e enquadramento 
a uma norma pelo artista não pretendida. À exceção de poucos críticos, como Leopoldo 
Lugones, possivelmente o mais ardoroso defensor da época, e talvez Jorge Luis Borges, 
esta foi a recepção de Don Segundo Sombra em 1926 e arredores. Mal percebiam eles o 
alcance da obra, muito além do público “culto” das vanguardas rioplatenses:

Ramón Cisneros, viejo capataz de La Porteña me decía: ‘Tan bien que está el libro 
señora, el gaucho como es, el gaucho trabajador y honrao, no como en el Martín 
Fierro, el matrero, pendenciero, este es el gaucho de güena ley sencillo y trabajador... 
y cuando pelea es porque no tiene outro remedio, pa defenderse si señora el gaucho 
como no es más... Ricardo hablando com Don Segundo le explicaba que hay cosas 
en el libro que ni el las hay dicho y hecho. No es así?23

Ou seja, a obra acabou por incluir, a partir da estância La Porteña, um universo de 
leitores antes marginais, que se sentiam retratados na narrativa de Güiraldes e que conheciam 
o mundo do qual ele estava falando, bem como sua fonte de inspiração, o gaucho Segundo 
Ramírez. Além desta fala, é possível encontramos exemplares de Don Segundo Sombra 
ilustrados por um resero, desenhista autodidata que trabalhou em La Porteña e conheceu 
Don Segundo.

A obra é naturalmente intertextual porque dialoga não só como os textos güiraldia-
nos anteriores, mas com os de seus colegas ultraistas, martinfi erristas e de Proa e com seu 
maior amigo, Valéry Larbaud. Don Segundo, é claro, volta-se também aos exemplos já 
anteriormente referidos de Facundo e Martín Fierro. Antes de tudo, é uma telemaquia, pois 
é na viagem, no caminho, que Fábio torna-se, concomitantemente, homem e gaúcho.

Ainda são elementos constituintes fundamentais da escritura guiraldiana a música, 
presente em todo o texto, nas noites e no descanso dos gauchos, e a pintura, que é o que 
descreve as paisagens do romance. Diz Güiraldes: “Me gustaría pintar momentos”24

Há, também, a introdução de aspectos da cultura popular oral. O capítulo XXI, por 
exemplo, é todo ele dedicado à parábola “O ferreiro e a morte”, contada por Don Segundo 
a Fábio, em mais um momento de aprendizagem.

Obra, autor e personagens estão no entre lugar. A síntese a que chegou Güiraldes 
é resultado da simultaneidade de processos por ele abarcados: romance, novela, poema, 
música, pintura, cartilha; o erudito e o popular; o rural e o cosmopolita; o universal no 
local. Vida e obra confundindo-se sempre na idéia que não há espaço intervalar neste caso; 
vida é obra, ou melhor: le livre fait le sens, le sens fait la vie.25 

Intertexto

“Je savoure le règne des formules, le renversement des 
origines, la désinvolture qui fait venir le texte antérireur du 
texte ultérireur. Je comprends que l’oeuvre de Proust est, 
du moins pour moi, l’oeuvre de reférence, la mathésis géné-

23  Carta de Adelina del Carril, mulher de Güiraldes, ao melhor amigo do casal, o poeta Valéry Larbaud. 
Citada por BLASI, Alberto. Güiraldes: vida y escritura. In: GÜIRALDES, op. cit., p. 267.

24  Idem, p. 257.
25  BARTHES, Roland. Le plaisir du texte. Paris: Seuil, 1973, pp. 28-9.
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rale, le mandala de toute la cosmogonie littéraire – comme 
l’étaient les Lettres de Mme de Sévigné pour la gran-mère 
du narrateur, les romans de chevalerie pour Don Quichotte 
etc; cela ne veut pas du tout dire que je sois un “spécialiste” 
de Proust: Proust, c’est ce qui me vient, ce n’est pas ce que 
j’appelle, ce n’est pas une “autorité”; simplement un souve-
nir circulaire. Et c’est bien cela l’intertexte: l’impossibilité 
de vivre hors du texte infi ni – que ce texte soit Proust, ou le 
journal quotidien, ou l’écran télevisuel: le livre fait le sens, 
le sens fait la vie.” 

Roland Barthes, Le plaisir du texte

Roland Barthes, ao evocar a sua biblioteca particular no fragmento de Le plaisir du 
texte mostra a relevância da noção de intertextualidade em qualquer texto ou autor. Assim 
como Charles Baudelaire, em La Voix, a evocação das memórias literárias dos escritores está 
sempre e inexoravelmente presente em seu próprio texto. E é essa memória do texto que 
muitas vezes funciona como mola de criação, fazendo com que o autor, em sua rememoração 
rearticule signifi cados recompondo seu próprio mosaico de citações. O intertexto é, desde a 
década de 1960 o conceito mais polêmico e discutido da Literatura Comparada. 

Como já se disse anterioremente, a devoração de Güiraldes foi múltipla: textos 
europeus, latino-americanos, música (tango), poesia, viagens, correspodências intensas 
(como a que manteve durante anos com Valéry Larbaud). Sua rica vivência pessoal tornou 
possível a conjunção no texto de sua cultura incomum, oscilando entre o local e o univer-
sal, alternando ao longo de sua obra prosa e poesia, crônicas de viagens, ensaios críticos 
e ampla atividade editorial e participação em movimentos vanguardistas. Seu principal 
diálogo em Don Segundo Sombra foi com Martín Fierro, de José Hernádez, que é citado 
no decorrer do romance mas também nesta dedicatória:
 

‘A Vd., Don Segundo.
A la memoria de los fi nados : Don Rufi no Galván, Don Nicasio Cano y Don José 
Hernández.
A mis amigos domadores y reseros : Don Víctor Taboada, Ramón Cisneros, Pedro 
Brandán, Ciriaco Díaz, Dolores Juárez, Pedro Falcón, Gregorio López, Esteban 
Pereyra, Pablo Ojeda, Victorino Nogueira y Mariano Ortega.
A los paisanos de mis pagos.
A los que no conozco y están en el alma de este libro.
Al gaucho que llevo en mí, sacramente, como la custodia lleva la hostia.

R. G.’

Se o intertexto velado de Güiraldes em torno de sua vivência européia pode ser 
percebido através de diversas homenagens que faz (como nomear o capataz da fazenda 
em que originalmente trabalha Don Segundo – a que herda Fábio – de Don Valério. Ho-
menagem a Valéry Larbaud, de quem era amicíssimo, ou a Paul Valéry, de quem leitor e 
tradutor, ou ainda, aos dois?) ao longo do romance, acredito que esta dedicatória, omitida 
em várias edições – como nas brasileiras, por exemplo – deixe entrever quais eram seus 
muitos interlocutores. 

Eis aqui uma nova visão em relação à intertextualidade no caso de Güiraldes. Ao 
dizer que durante alguns meses se pôs no ambiente de Don Segundo, embora não o escre-
vesse tanto, Ricardo mostra outro tipo de diálogo que teve: com os amigos domadores, 
reseros e paisanos de seus pagos. A experiência obtida durante meses junto aos peões da 
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estância de seus pais foi extremamente fecunda, pois as descrições da vida campeira que 
fez não soam artifi ciais e isto é avalizado, como já se viu, pelo próprio Ramón Cisneros, 
citado na dedicatória e em conversa com Adelina del Carril. Tal aproximação com  a vida 
campeira contrariou o que diz Antonio Candido a respeito de obras regionalistas:

Nos livros regionalistas, o homem de posição social mais elevada nunca tem sotaque, 
não apresenta peculiaridades de pronúncia, não deforma as palavras, que, na sua boca, 
assumem o estado ideal de dicionário. Quando, ao contrário, marca o desvio da norma 
no homem rural pobre, o escritor dá ao nível fônico um aspecto quase teratológico, 
que contamina todo o discurso e situa o emissor como um ser à parte, um espetáculo 
pitoresco como as árvores e os bichos, feito para contemplação ou divertimento do 
homem culto, que deste modo se sente confi rmado na sua superioridade. 26

Como o emissor em Don Segundo é, ele mesmo, um homem originalmente pobre e 
cuja trajetória termina (na narrativa) ao tornar-se de posição social mais elevada, este estado 
ideal de dicionário não existe. O homem rural pobre aqui não é objeto de contemplação, 
mas o dono da história. E, no caso de Fábio, existe dúvida em relação à superioridade 
quando descobre-se herdeiro: « Imaginei que era um guri, um guacho desamparado, e que 
de súbito perdia aquilo a que vivera aferrado.27 » E ainda :

Parece mentira; em lugar de alegrar-me pelas riquezas que me caíam das mãos do 
destino, entristecia-me pelas pobrezas que ia deixar. Por quê ? Porque atrás delas 
estavam todas as minhas lembranças de tropeiro andejo e, mais além, essa idefi nida 
vontade de andar, que é como uma sede de caminho e uma ânsia de possessão, cada 
dia aumentada de mundo. 28

 
 O destino do verdadeiro gaúcho é a errância, o eterno trânsito em busca de novas 

tropilhas selvagens, pois pagos são pátria pequena, a verdadeira casa é o mundo, a ponto de 
Fábio pensar que deixará de ser gaúcho ao escolher pela propriedade: « - É verdade que já 
não sou o de sempre e que esses malditos pesos vão desmentir minha vida de paisano ? », 
ao que responde Don Segundo, sempre sábio: « - Olha - disse meu padrinho, apoiando 
sorridente a mão em meu ombro –, se és gaúcho às deveras, não hás de mudar, porque, 
aonde quer que vás, irás com tua alma por diante, como madrinha de tropilha. »29

Sombra

... Mis noches están llenas de Virgílio;
haber sabido y haber olvidado en latín
es una posesión, porque el olvido
es una de las formas de la memoria, su vago sótano,
la outra cara secreta de la moneda.

la tarea que emprendo es ilimitada
y há de aconpañarme hasta el fi n,
no menos misteriosa que el universo
y que yo, el aprendiz.

26 Antonio Candido é citado por Elida Lois, em seu Estudio Filológico Preliminar in: GÜIRALDES, op. cit., p. LX.
27 GÜIRALDES, op. cit., p. 246.
28 Idem, pp. 248-9.
29 Idem, p. 251.
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Fragmento de Un lector, Jorge Luis Borges  - In: Elogio de la Sombra

“Tem é de se lhe dar outro nome para que o leitor 
não perceber logo. A Sombra, porque é uma projeção 
de todos nós. Olha, aquilo que tu próprio disseste há 
pouco de ela ser feita de pedaços dos outros.” 
Helder Macedo, Vícios e Virtudes

Borges, neste fragmento nos remete ao seu universo, à sua biblioteca, em que o 
esquecer faz-se primordial para o rememorar e é no entrecruzamento memória e esque-
cimento que a Memória se constitui. O leitor é aprendiz e a Sombra é o difuso, onde o 
lembrar e o não lembrar estão sempre em presente alternância, constituindo todos os tex-
tos, intertextos e memórias. Se a Sombra, em Borges é a memória obscurecida, no caso 
seguinte ela aparece como projeção. 

Em seu romance-ensaio de 200230, o escritor transfronteiras Helder Macedo31 transita 
no gênero entre lugar para falar de Identidade Nacional, de Pátria, de História e histórias. 
Gênero entre lugar porque seu livro esboça ensaios de crítica literária nas entrelinhas, cita 
a desconstrução32, a metáfora de Jakobson33, enquanto destece a História portuguesa e 
seus principais ícones: Dom Sebastião, sua mãe Joana e insere dois escritores disputando 
a autoria do romance, enquanto o narrador é manipulado pela protagonista. 

Mas ao falar da Sombra34 é que mais identifi cou sua escrita com a idéia do recorte, 
do universo: a projeção de todos nós, feita de pedaços dos outros. Não seria, então uma 
possível defi nição de um conceito sempre em andamento (como todos em Literatura Com-
parada35), a noção do intertexto, esta mandala, esta memória circular?

Assim como o olvido de Borges é fundamental à construção da memória, também 
o é o esquecimento. E é no embaçamento dos olhos, na obliteração da memória que Don 
Segundo se faz mais presente.

A silhueta reduzida de meu padrinho apareceu na lombada. Pensei que era muito 
ligeiro. Não obstante, era ele, sentia-o porque, apesar da distância, não estava 
longe. Minha vista fi xava-se energicamente naquele pequeno movimento no pampa 
sonolento. Já ia chegar ao alto do caminho e desaparecer. Foi-se reduzindo como se 
o cortassem por baixo em repetidos talhos. Sobre o ponto negro do chapéu, meus 
olhos aferraram-se, como para fazer perdurar aquele momento. Inútil, algo nublava 
meus olhos, talvez o esforço, e uma luz cheia de pequenas vibrações estendeu-se 
sobre a planura. Não sei que estranha sugestão me propunha a presença ilimitada 
de uma alma.
‘Sombra’, me repeti. Depois pensei quase violentamente em meu pai adotivo. 
Rezar? Deixar simplesmente fl uir minha tristeza? Não sei quantas coisas se 

30 MACEDO, Helder. Vícios e Virtudes. Rio de Janeiro: Record, 2002.
31 Digo transfronteiras porque o é do ponto de vista social e cultural. Nasceu na África do Sul, criou-se em 

Moçambique e São Tomé, jovem foi a Portugal e há quarenta anos vive em Londres, onde escreve poesias, 
romances, e ensaios críticos, pois que também é o titular da Cátedra de Camões do King’s College.

32 Op. cit. p., 22.
33 Op. cit., p. 27.
34 Op. cit., p. 233.
35 A ementa da disciplina ministrada por Tania Franco Carvalhal é: “Literatura Comparada e Weltliteratur: 

conceitos em andamento”.
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amontoaram em minha solidão. Mas são coisas que um homem jamais confessa.
Concentrando minha vontade na execução de pequenos feitos, dei de rédeas a meu 
cavalo e, lentamente, fui para casa.
Me fui como quem se dessangra.
FIM

La Porteña, março de 1926.

Se a Sombra é a projeção de todos nós, Don Segundo são todos os gaúchos. Güi-
raldes foi além: converteu a Sombra em identidade nacional, tal como Helder Macedo. 
Neste caso, Sombra nada mais é que o mosaico de gentes e de paisagens ultrapassada em 
seu sentido inicial. E a narrativa cheia de amor pela terra se adensa neste fi nal em que 
a Sombra aparece pela primeira vez, à exceção do título: o próprio Fábio Cáceres se dá 
conta de sua situação – sangra porque volta a ser guacho, abandonado, de certa forma pelo 
homem que representa todas as referências de sua vida. O escritor representa o paradoxo 
da identidade argentina nessa última e dolorida passagem: mesmo com a cultura adquirida 
e a transformação em homem culto, é na memória de Don Segundo, é na sua projeção, na 
Sombra, que a identidade se constitui. O que é o alheio, agora? Ser gaucho ou ser guacho? 
O que restou de seus amores?

Nada e tudo. O que se revela à luz desta narrativa é paradoxal como a fi gura de 
Güiraldes, de que o conhecimento do próprio só é possível conhecendo-se o alheio. A 
identidade se aprende com a alteridade. E a Sombra só existe se houver Luz.

Palavras desiguais ou fi nais

O ato de “sombrear” Don Segundo nada mais é do que buscar a memória do texto 
na intertextualidade guiraldiana, nada mais atravessado pela interdisciplinaridade deste 
romancista, contista, vanguardista, regionalista e cosmopolita, pintor, correspondente, 
dançarino de tango e violinista. Buscar em suas memórias, na sua biblioteca intelectual 
a nostalgia (sombra) de sua vida campeira/verdadeira (memória), para assim recompor 
seu percurso de argentino após ter todas as nacionalidades. Criar a argentinidade após 
Facundo, após Martín Fierro de fora para dentro, só após ter sido tudo o que poderia 
ser, antes de ser gaucho e guacho. Sua aldeia era o mundo: de Paris, umbigo do mundo 
à estância de seu pai, em San Antonio de Areco, interior argentino. Cavalga, pinta e 
escreve em La Porteña; dança o tango, declama e escreve em Montmartre. Nada mais 
intertextual, nada mais interdisciplinar. Nada mais regional, nada mais cosmopolita. Ser 
local é ser universal. Buscar a identidade local (regional) depois de viver o pertencimento 
alheio e encontrar o próprio no alheio. O íntegro no difuso, o manifesto, a identidade 
e o processo nacional no romance reconfi gurador de suas próprias paisagens internas e 
eternas. Don Segundo e todas as suas sombras/memórias é a recherche du temps perdu 
de Güiraldes e, sem querer, do argentino e do latino-americano, sempre aislados de si 
mesmos, porque sempre no entre lugar Europa América.

Assim, acho que podemos dizer que Güiraldes se dispersou antes, e às suas me-
mórias, para disseminar seu texto e formar a memória contida em Don Segundo e tornar o 
leitor desta memória mais uma sombra de sua infi nita paisagem campeira.

Chegar não é, para um tropeiro, mais que um pretexto para partir. 
Fábio Cáceres/Ricardo Güiraldes
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Criação, recriação e violência armada: do romance O Matador  
ao fi lme O homem do ano

Luciano Rodolfo1

Résumé: Mon objectif dans ce travail est d‘analyser de certains aspects du 
roman O matador de Patricia Melo ainsi que sa traduction cinématographique 
O homem do ano  de José Henrique Fonseca. J‘utilise certains concepts de 
la théorie de la traduction et  j‘utilise aussi quelques études sociologiques 
sur les escadrons de la mort au Brésil/ Baixada Fluminense.
Mots-clés: littérature comparée, traduction, violence armée, Film, inter-
disciplinaire

Resumo: Tendo em vista a prática interdisciplinar como estratégia neces-
sária no que tange aos estudos comparatistas contemporâneos, meu obje-
tivo neste estudo é apresentar uma breve análise sobre alguns aspectos do 
romance O matador da escritora Patrícia Melo, bem como de sua tradução 
cinematográfi ca O homem do ano de José Henrique Fonseca. Para tanto, 
valho-me de alguns conceitos muito caros à teoria da tradução e ainda de 
alguns estudos sociológicos no que respeita aos grupos de extermínio no 
Brasil e à Baixada Fluminense.   
Palavras-chave: Literatura Comparada, Tradução, Violência Armada, 
Cinema, Interdisciplinaridade

 “Ó dos mortais aspirações erradas!
Em que falsas razões vos enlevando

Tendes à terra as asas cativadas!
(Divina Comédia, Paraíso: canto XI)

“A gente faz da vida o que quer. 
Cada um escolhe a sua sina,

cavalo ou rio”.
(Patrícia Melo, O matador)

1 Mestrando em Literatura Comparada do PPG-Letras/UFRGS, sob orientação da Profa. Lúcia Rebello
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Introdução

As questões que cercam todo e qualquer ato tradutório, seja ele intralinguístico, 
interlinguístico ou intersemiótico, são questões que desde sempre geraram muita polêmi-
ca e variada discussão. Não cabe aqui neste breve espaço inventariar ou percorrer toda a 
história dos estudos da tradução, pois o debate acerca dessa problemática é vastíssimo e 
sua possível equação demanda um estudo acurado e longo. À análise que me proponho 
aqui fazer cabe, no entanto, aludir a alguns conceitos-chave que a teoria da tradução, por 
vezes, empresta aos estudos comparados no meu desejo de refl exão acerca do processo de 
tradução intersemiótica. O uso do termo empréstimo surge como um revés, não aparece aqui 
debalde, circunscrito somente à semântica do vocábulo. É na verdade uma necessidade que 
revela na sua amplidão um princípio político, de constante conversação e permuta entre as 
ciências, e não uma postura de intolerante e ortodoxa hierarquização, sobreposição de uma 
em detrimento da outra como bem demonstram alguns discursos da teoria da tradução em 
relação à literatura comparada, por exemplo2.

Partindo dessa premissa e na minha intenção de colóquio, a história da tradução 
mostra que muitos conceitos que pareciam até naturais, ordenados por uma dose de lógica 
e uma certa coerência foram estabelecidos e cristalizados conscientemente à força de jogos 
político-ideológicos, mantenedores esses de um ordenamento arbitrário e brutal que priori-
zava noções como cânone fechado, fi delidade, metrópole, etc. Assim, durante muito tempo, 
à revelia de um debate mais profundo e produtivo, as traduções receberam o incômodo 
e subalterno estatuto de subserviência em relação ao texto original. Exemplarmente, tal 
como a noção de originalidade, tais noções mostraram-se perniciosas e falaciosas para o 
entendimento hodierno e holístico do fenômeno tradutório e suas possíveis repercussões 
e reverberações no âmbito do contexto em que elas acontecem. Porém, como bem lembra 
Tania Carvalhal, “atualmente, a tradução, reconhecida em seu valor intrínseco e como 
elemento de difusão literária e prática legitimada, tem sido um elemento essencial aos 
estudos comparatistas.”3 

É certo que, embora os autores com os quais intento trabalhar neste pequeno estudo 
equalizem seus discursos para uma análise do fenômeno tradutório interlinguístico, creio 
que é inteiramente relevante pensar a chamada tradução intersemiótica a partir desses dis-
cursos. Desta maneira os horizontes se ampliam, as possibilidades se alargam e permitem 
uma perspectiva interdisciplinar e também intertextual na íntima e produtiva conversa 
que se vem estabelecendo entre o texto literário e o texto cinematográfi co ou a tradução 
fílmica. Desta maneira, o fenômeno da interdisciplinaridade, auxiliado pela moderna 
teoria da tradução, alonga-se e projeta-se em um conjunto de inter-relações necessárias e 
inescapáveis para o meu objetivo analítico, haja vista que a literatura, o cinema e a tradu-
ção podem se imbricar e coexistir em um mesmo sistema de referência e de discussão em 
busca de uma hermenêutica para construção de sentido, sobretudo no que respeita a um 
possível entendimento acerca da questão da violência no Brasil contemporâneo. Logo, falar 
em interdisciplinaridade é também uma forma de falar em literatura comparada, e, por 
conseguinte de tradução e suas possíveis trocas de métodos de análise e de epistemologias. 

2 Susan Bassnett, por exemplo, observa que: “A literatura comparada, enquanto disciplina, teve seu momento. 
A pesquisa transcultural nos estudos feministas, na teoria pós-colonial e nos estudos culturais mudaram a face 
dos estudos literários em geral. Deveríamos encarar os estudos de tradução como a disciplina fundamental a 
partir de agora, tendo a literatura comparada como uma valiosa, porém subsidiária, área de estudo. 

3 CARVALHAL, Tania Franco. O próprio e o alheio. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003. p.254 
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É referendar a ideia de que se pode estabelecer uma produtiva interlocução entre as áreas 
do saber envolvidas neste processo investigativo. Sobre isso, ao inventariar os modos de 
atuação, bem como as novas perspectivas que se abrem para o comparatismo e também 
para o fenômeno da interdisciplinaridade, Tania Franco Carvalhal observa que:

[...] se a especifi cidade da literatura comparada era assegurada por uma 
restrição de campos e modos de atuação, hoje essa mesma especifi cação é 
lograda pela atribuição à literatura comparada da possibilidade de mover-
se entre várias áreas, apropriando-se de diversos métodos, exigidos pelos 
objetos que coloca em relação.4

Nesse sentido, Carvalhal põe em relevo duas ações fundamentais para que a prática 
comparativista logre êxito: primeiro pelo uso do verbo mover, isto é, transitar entre; segundo, 
o verbo apropriar, ou seja, tomar de empréstimo. Meu desejo assim, é estabelecer conexões, 
equacionar e entender o conjunto dos possíveis problemas inerentes ao embrutecimento 
citadino por meio da análise comparada de um texto literário, o romance da escritora Patrícia 
Melo, O Matador5 (1995) e de sua transposição fílmica, isto é, a tradução cinematográfi ca 
do cineasta José Henrique Fonseca, O homem do ano (2003). 

Em suma, interessa aos estudos comparados apresentados neste texto valer-se de 
parte do arcabouço teórico dos estudos da tradução, bem como de algumas de suas con-
cepções para entender e tentar sistematizar a lógica que cerca o fenômeno tradutório de um 
romance para a tela do cinema. Observar também como a violência armada se confi gura 
no Brasil coetâneo, como tal problema é tratado em cada uma das obras e ainda apontar 
como se estabelece o diálogo interartístico entre os textos envolvidos. 

1.A autora

Patrícia Melo nasceu em Assis, São Paulo no dia 02 de outubro de 1962. É roteirista, 
dramaturga e escritora. Discípula do consagrado brutalismo de Rubem Fonseca, Patrícia 
Melo escreve, sobretudo textos policias com enfoque na análise das ações de bandidos, 
assassinos, etc. Estreou na literatura em 1994 com o texto Acqua Toffana. Publicou também 
O elogio da mentira (1998), Inferno (2000), Valsa Negra (2003), Mundo Perdido (2006) 
e Jonas, o copromanta (2008). O Matador e O elogio da mentira foram traduzidos na 
Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Espanha e Holanda, dentre outros países.

2.O romance

Não cabe aqui uma exposição pormenorizada das obras com as quais quero trabalhar, 
no entanto, a exclusão do eixo temático principal, bem como de seus personagens mais 
relevantes, poderia comprometer ou impossibilitar a apresentação do próprio trabalho, bem 
como por em risco a compreensão daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se 
aproximar da obra de Patrícia Melo. 

O matador é o segundo romance da escritora Patrícia Melo e sua publicação data do 
ano de 1995. O livro é narrado pelo protagonista da história o jovem Máiquel, um sujeito 
individualista, pessimista e misantropo que leva uma vida simples e pacata na cidade de 

4 Idem. p.35
5 Todas as referências e indicações de páginas referem-se à 1ª edição, Companhia de Bolso, São Paulo, 2008.
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São Paulo. Após perder uma aposta, Maíquel tem de pagá-la. Para tanto tem de pintar o 
cabelo de loiro e raspar o bigode. Depois de executar a empreitada e fi car feliz com o re-
sultado estético alcançado – neste momento inicia-se um processo de apego e admiração 
de tom narcísico de Máiquel6 para com o estranho loiro no espelho7 - o jovem protagonista 
decide comprar roupas novas; para tanto vai ao Mappin8 e acaba se envolvendo com a 
vendedora que o atendera, a jovem Cledir, uma mulher romântica que busca a realização 
e a satisfação pessoal por meio de um amor idealizado. Depois de assediá-la e levá-la 
consigo, Máiquel vai ao encontro de seu primo Robinson em um bar da sua comunidade, 
“o bar do Gonzaga”, para mostrar o pagamento da aposta e, sobretudo para exibir o novo 
visual e a nova namorada. É nesse momento que Suel, um ladrão de toca-fi tas malquisto 
por todos, transforma o novo visual de Máiquel em pilhéria. Humilhado, Máiquel interpela 
violentamente Suel e, após rápida discussão o intima para um duelo no dia seguinte. Nesse 
momento, fi ca muito clara a necessidade de Máiquel em lavar a sua honra por meio de 
um discurso intimidativo e machista já que sua suposta namorada o acompanhava. Inte-
ressante notar uma característica fundamental e intrínseca à personalidade de Máiquel. O 
jovem-matador-narrador sofre de uma espécie de patologia psicológica, uma associação 
semântico-discursiva de tom pejorativo e preconceituoso quando do discurso e da palavra 
do outro. A discussão de Máiquel e Suel é eloquente nesse sentido:

Foi então que Suel começou a rir. Olhava para mim e ria. [...] ele que se fodesse, 
essa sempre foi a minha fi losofi a. 
O que foi? Quem é o palhaço?, perguntei.
Poxa, você fi cou loiro mesmo, ele disse. Ficou engraçado.
Você está achando graça, Suel?
É engraçado, porra. Parece um gringo9.
Vai ver que você pensa que sou veado. 
Porra, você chega aqui parecendo um gringo, achei engraçado, porra. Qual o pro-
blema, porra?
O problema é que você me chamou de veado.10 

Após o pequeno incidente Máiquel vai embora. Sozinho em casa, refl ete e se aco-
varda, quer voltar atrás, intenta uma espécie de acordo, mas vai à luta armado; mata Suel 
à luz de vários olhares e pela brutal ação cai nas graças da coletividade em geral. Com o 
beneplácito, não só da comunidade e de praticamente todos os seus moradores, mas tam-
bém da polícia e de uma elite abastada, Máiquel começa a receber as benesses por tal ato 

6 Sempre me achei um homem feio. Há muitas curvas em meu rosto, muita carne também, nunca gostei. Meus 
olhos de sapo, meu nariz arredondado, sempre evite espelhos. Naquele dia foi diferente. Fiquei admirando a 
imagem daquele ser humano que não era eu, um loiro, um desconhecido, um estranho. Não era só o cabelo 
que tinha fi cado mais claro. A pele, os olhos, tudo tinha uma luz, uma moldura de luz. De repente, todos os 
meus traços tornaram-se harmônicos, a boca, que sempre fora caída, continuava caída, o nariz continuava 
redondo, as pálpebras inchadas, porém tudo isso era bobagem porque havia algo maior, mais importante, a 
moldura. Havia luz na minha face, e não era uma luz artifi cial de refl etores. Era aquela luz que a gente vê em 
imagens religiosas, luz de quem é iluminado por Deus. Foi assim que me senti, próximo de Deus. (p. 10)

7 A respeito da questão do “eu-estrangeiro”, Kristeva lembra que: Eu faço o que se quer, mas não sou “eu” – 
meu “eu” está em outro lugar, meu “eu” não pertence a ninguém, meu “eu” não pertence a “mim”... “eu” 
existe? (Kristeva, 1994, p. 16)

8 Segundo Thomas Johnen, O Mappin até a sua falência em 1999, era símbolo do consumismo na cidade de 
São Paulo.

9 Grifos meus.
10 MELO, Patrícia. O matador. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.p.13



107

Volume 5 | 2010
insano, não só no âmbito material, mas também no que diz respeito ao seu próprio moral 
e à sua ascensão social. É a partir dessa situação prosaica, momento ao rés-do-chão e de 
caráter simplório que a transformação e a degradação do protagonista se estabelecem e 
se vão desenvolver até chegar ao ápice quando o matador profi ssional vai assumir a sua 
condição de assassino frio e calculista. No fi nal do primeiro capítulo o narrador diz: “Foi 
assim, as coisas aconteceram desse jeito. Ele foi a primeira pessoa que matei. Até isso 
acontecer, eu era apenas um garoto que vendia carros usados e torcia para o São Paulo 
Futebol Clube.”11 

Assim, com a ajuda de fi gurões da alta sociedade e a conivência do poder policial, 
Máiquel monta uma “empresa” de fachada que nada mais é que um grupo de extermínio12 
fi nanciado pela mão daqueles que, supostamente, precisam de proteção. 

É importante ainda levar em consideração as relações amorosas de Máiquel. 
Primeiramente com Cledir, a vendedora de roupas que se torna sua esposa e mãe de sua 
primeira fi lha. E depois Érica, a jovem de quinze anos, ex-companheira de Suel e obses-
são amorosa de Máiquel. O caráter dicotômico, explosivo e irreconciliável entre Cledir e 
Érica se estabelece e se explicita por meio de uma relação de completa hostilidade entre 
as mesmas. A disputa entre ambas termina com a aquiescência de Máiquel aos desejos 
cruéis e maquiavélicos de Érica. Assim, para que se perceba a distância psicológica que 
se separa Cledir de Érica dois exemplos são sufi cientes:

Cledir: Teve que me magoar, me jogar no chão e me estuprar, sim senhor, aquilo foi 
estupro, coito forçado. Eu sempre sonhei uma vida legal para mim. Eu era virgem. 
Eu queria ter me apaixonado pelo Odair [...] o Odair queria ser pai, o Odair acredita 
em Deus, o Odair seria um bom marido. O Odair, o Odair, o Odair. 13

Érica: Robinson ofereceu pó, eu não ia aceitar, Érica só tinha quinze anos, mas antes 
que eu conseguisse dizer não, ela já estava cheirando, eu adoro pó, adoro maconha, 
adoro gim, adoro crack, ela dizia, muito animada. [...] Em casa, ela foi direto para 
o quarto. Me ajuda a tirar o sapato, ela disse. Desabotoei a sandália, beijei seus 
tornozelos, calcanhares, ela me puxou pelos cabelos, me foda, ela disse, me foda, 
e segurou meu pau, e quando ela fez isso senti uma espécie de facada no coração, 
uma facada boa, isso existe, pode acreditar. 14

3. Violência armada: o refl exo estilhaçado

As questões que cercam o tema da criminalidade e da violência armada nas grandes 
cidades brasileiras são questões de extrema complexidade. A própria concepção semântica 
do termo violência é extremamente complexa, haja vista o fato de que não se pode falar de 
um único tipo de violência, mas de vários. Embora a adjetivação com a qual aqui trabalho 

11 Idem. p.16
12 A respeito dos grupos de extermínio oriundos da Baixada Fluminense Alves observa que: Analisados em si 

mesmos, estes grupos de extermínio poderiam ser defi nidos como um “sistema de justiça privada”, resultado 
de “percepções generalizadas da incapacidade do Estado de controlar o problema do crime”. Podem ser 
também, fruto da “rarefação da presença do Estado na periferia social ou da percepção realista dos vieses 
discriminatórios que contaminam a ação da autoridade nessas comunidades. [...] A instrumentalidade política 
da violência relaciona-se com a subjetividade de uma determinada população, construindo formas de perpetu-
ação de poderes e lógicas sociais de justifi cação do recurso à violência.  (ALVES, 1998, p. 20 - 21)

13 MELO, Patrícia. O matador. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.p.48
14 Idem.pp. 50, 52 , 53



108

Conexão Letras
não resolva o imbróglio de todo, parece-me que falar em violência armada impõe um certo 
limite a difícil equação do termo. No entanto, é preciso salientar que a violência armada 
de que, tanto o livro de Patrícia Melo quanto o fi lme de José Henrique Fonseca tratam, é 
fruto de uma sobreposição e de uma forte pressão exercida sobre o(s) sujeito(s) por um 
conjunto de violências dentre as quais posso salientar, por exemplo, a violência social, a 
discursiva, a midiática, etc. Talvez se possa falar em um sistema de violências que ampara 
e fomente um determinado tipo de violência peculiar, fi o que na tessitura do quadro social 
contemporâneo é apenas um dentre vários. Trata-se, portanto, de um problema atravessado 
por inúmeras variáveis que se atraem e se repelem e que, em confl ito constante, sustentam-
se por meio de um jogo político-ideológico sempre no desejo de poder. Todos os dias, a 
imprensa de uma maneira geral dá conta de uma gama enorme de crimes brutais cometidos 
pelo Brasil afora, tais como, assassinatos, execuções sumárias, chacinas, etc, sobretudo no 
entorno dos grandes centros urbanos e mais ainda nos bolsões de miséria que deles fazem 
parte ou deles se avizinham. Assim, refl etir sobre os porquês de tal fenômeno é uma tarefa 
que demanda acurada apreciação e investigação de um conjunto de fatores muitas vezes 
díspares e antagônicos. Algumas das variantes que necessariamente entram no debate 
para uma possível compreensão do problema da violência armada urbana são a miséria, 
a desigualdade social, o desemprego, o tráfi co de drogas, a explosão demográfi ca, a falta 
de políticas públicas de inclusão social, a corrupção policial, etc. 

No âmbito ainda da confl uência, do diálogo e da apropriação da experiência de uma 
outra esfera do conhecimento humano para compreensão de um dos fenômenos que nos 
propomos aqui estudar, as ciências sociais, por exemplo, oferecem-nos um farto material 
científi co-analítico de grande valia e extrema importância. Ao dar notícia da criação e 
da cristalização dos grupos de extermínio brasileiros, por exemplo, a socióloga Barbara 
Musumeci Soares indica a origem do problema em um momento muito peculiar da recente 
história brasileira. Desta forma, Soares observa que, 

Expressões extremas dessa violência são as chacinas e execuções sumárias. Elas 
refl etem um quadro de insegurança e de desrespeito pela vida que tem suas raízes no 
período da ditadura militar, quando se formaram grupos de extermínio, na Baixada 
Fluminense com a participação direta e indireta de agentes policiais e o respaldo de 
comerciantes, empresários e políticos locais. 15

A literatura e o cinema contemporâneos se têm preocupado sistematicamente com 
a chaga social da violência armada nas grandes cidades. Haja vista a quantidade de obras 
que se avoluma no atual mercado editorial brasileiro no que tange à refl exão e a denúncia 
de tal questão. Exemplares nesse aspecto são aquelas obras que, segundo os estudos lite-
rários brasileiros mais recentes, são os herdeiros da poética brutalista iniciada por Rubem 
Fonseca nos anos 60 como, por exemplo, o romance O matador de Patrícia Melo e Cidade 
de Deus de Paulo Lins. É pertinente e necessária a lembrança do livro Elite da Tropa de 
Luiz Eduardo Soares, André Batista e Rodrigo Pimentel. É bom lembrar ainda que os três 
textos foram traduzidos para o cinema. Guardadas as suas devidas peculiaridades, tais livros 
e fi lmes, preocuparam-se com a questão da violência armada nos grandes centros urbanos 
e no entorno dos mesmos. O sucesso de público e de crítica alcançado tanto pelos textos 

15 SOARES, Barbara Musumeci, MOURA, Tatiana, AFONSO, Carla (org.). Auto de resistência – relatos de 
familiares de vítimas da violência armada. Rio de Janeiro: 7 letras, 2009.pp.11,12
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literários quanto pelos textos fílmicos são sintomáticos no sentido de que a sociedade quer 
e precisa respostas ou que deseja, no mínimo, refl etir sobre o problema com o qual convive 
em seu cotidiano. Aliás, o pensamento sobre a vida e suas vicissitudes se estabelece por 
meio de uma dialética entre as artes e o cotidiano. É justamente na reciprocidade de uma 
espécie de contrato bilateral que o dialogismo se estabelece. A produtividade da conversa 
entre a retórica literária e a retórica fílmica se estabelece por meio de um intercâmbio, isto 
é, de uma troca de técnicas e procedimentos inerentes a cada uma das estéticas, tendo ambas 
o cotidiano como refl exo e problema.  Assim, é em contato com o universo artístico que o 
homem se coloca na junção de correntes, no entre-lugar de duas ou mais estéticas distintas 
na busca da compreensão de si mesmo, do outro e da mecânica social como um todo. Ao 
tratar de questões próprias ao cotidiano e à estética, Georg Lukács observa que:

[...] pues, la pureza del refl ejo científi co y estético se diferencia, por uma parte, tajente-
mente de las complicadas formas mixtas de la cotidianidad, y, por otra parte, ve siempre 
cómo se le desdibujan esas fronteras, porque las dos diferenciadas formas de refl ejo 
nacen de las necesidades de la vida cotidiana, tienen que dar respuesta a sus problemas 
y, al volverse a mezclar muchos resultados de ambas com las formas de manifestación 
de la vida cotidiana, hacen a ésta más amplia, más diferenciada, más rica, más profunda, 
etc., llevándola constantemente a superiores niveles de desarrollo.16 

4. Da poética literária à poética fílmica – o mesmo e o outro

Após este breve intróito sobre o qual me debrucei no início desta apresentação, passo 
de imediato às considerações a respeito do fi lme propriamente dito e suas relações com 
texto de Patrícia Melo, bem como a uma pequena exposição de como se deu a passagem 
da narrativa literária para o texto fílmico e quais as estratégias usadas pelo diretor para 
leitura/tradução/recriação da obra.

O fi lme tem a duração de 116 min e foi produzido pela Warner Bros. Pictures e 
Conspiração Filmes e foi dirigido pelo roteirista e cineasta José Henrique Fonseca, fi lho 
do escritor Rubem Fonseca. Além de José e Rubem Fonseca a equipe de roteiristas conta 
com a participação da própria Patrícia Melo. 

No elenco do fi lme temos Murilo Benício, no papel de Máiquel, Cláudia Abreu, 
como Cledir, Natália Lage, como Érica, Wagner Moura, como Suel, Jorge Dória, como 
Dr. Carvalho, Lázaro Ramos, como Marcão, Carlo Mossy, como delegado Santana, André 
Gonçalves, como Galego, Mariana Ximenes, como Gabriela, entre outros.

Um dos primeiros aspectos que podem ser observados na tradução fílmica e, por 
conseguinte, na direção de José Henrique Fonseca é no que diz respeito ao deslocamento 
espacial da história de Máiquel. No romance a trajetória do protagonista-narrador se 
passa em São Paulo, porém no fi lme o cenário é transferido para o Rio de Janeiro, mais 
especifi camente para a Baixada Fluminense17. Historicamente tal região do estado do Rio 
é apresentada como emblemática no sentido de que vive confl agrada pela ação da bandi-
dagem e dos grupos de extermínio chefi ados ou não pelo poder policial. Justamente por 

16 LUKÁCS, Georg. Estetica. Barcelona: Ediciones Grijalbo, 1966.p.35
17 Os recentes estudos sociológicos acerca da ação violenta na Baixada informam que: Em 31 de março de 

2005, 30 pessoas foram baleadas em diversos pontos da Baixada Fluminense. Apenas uma sobreviveu. Esco-
lhidas de modo aleatório, elas foram executadas de surpresa, sem chance de defesa. Os tiros foram certeiros. 
Dos corpos das vítimas foram retiradas balas de pistolas de uso exclusivo das polícias Civil e Militar. (SO-
ARES, MOURA, AFONSO, Op.Cit. p. 40)
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essas características pode ter havido tal deslocamento espacial, embora vivamos sob a má 
certeza da generalização da violência armada em nosso país. 

Ainda sobre o papel do diretor-leitor do fi lme podemos observar que se trata de uma 
tarefa que demanda fundamentalmente escolhas, transferências e também mudanças, já que 
há uma necessidade de condensação de um texto já existente, bem como a possível refração 
de alguns sentidos contidos no mesmo. Segundo Carvalhal: “[...] a atuação do tradutor é a de 
um leitor crítico e [...] a tarefa da tradução é sempre um procedimento hermenêutico”.18 

Trata-se, pois, de um delicado processo permeado por um atento fazer hermenêutico 
na busca por produção de sentidos a partir da manutenção daquilo que é essencial ao texto 
de partida.  Nesse sentido, a tarefa do diretor é entendida como a tarefa de um tradutor, 
isto é, a (re) leitura de um texto já existente em prol da (re) escritura de uma nova obra e, 
portanto, de um novo texto que é o mesmo, mas que também já é outro, em suma, uma 
obra também original. Nesse aspecto Rebello lembra que, “[...] o leitor-tradutor-cineasta 
negocia estratégias narrativas e personagens a serem aproveitados, adaptados, eliminados 
ou inventados, altera o eixo tempo-espaço da narrativa, e providencia um novo desenlace 
para o enredo proposto na obra original.”19

Mais ou menos com as mesmas clareza e perspectiva de raciocínio com as quais 
Rebello trabalha, o roteirista e escritor Rubem Fonseca ao falar sobre o processo de escri-
tura do roteiro do fi lme observa que:

Algumas tramas do romance tiveram que ser abandonadas, outras foram acrescen-
tadas, o mesmo acontecendo com os diálogos, num processo criativo que buscou 
transferir para a linguagem cinematográfi ca, de maneira compreensiva, sem detur-
pações, a força e a riqueza do texto literário original. 20

Sobre a supressão e também sobre o aproveitamento de determinadas personagens 
que se percebem na transposição fílmica é preciso salientar alguns fenômenos que se re-
alizam em O homem do ano e que lançam luzes nas considerações feitas acima tanto por 
Rebello quanto por Fonseca. 

Primeiro, falo da fusão entre duas personagens. No romance de Patrícia Melo são-
nos apresentadas Cledir, a vendedora de roupas, e Arlete, a cabeleireira e antigo affaire 
de Máiquel. No fi lme a vendedora de roupas virgem é suprimida e se estabelece a com-
posição de uma nova personagem cujas características físicas e psicológicas são tanto de 
Cledir quanto de Arlete. Assim, confi gura-se uma nova personalidade que se aproxima, 
mas que, sobretudo, diferencia-se das personagens do livro, isto é, uma nova Cledir, que 
é cabeleireira. 

Outro dado que me parece importante e que em grande medida comunga com as 
considerações tecidas acima é o que eu chamei de redirecionamento discursivo. No texto 
literário Érica propala o discurso 1: “segurar uma arma é como colocar botas nos pés [...] 
ou uma coroa na cabeça”21. Por sua vez, no texto fílmico parte do discurso 1 que era de 
Érica é redirecionado para uma nova personagem, no caso o trafi cante de armas Caju, um 

18 CARVALHAL, Tania Franco. O próprio e o alheio. São Leopoldo: Editora Unisinos, 
2003.p.226

19 REBELLO, Lucia Sá; PEREIRA, Tatiana Selva. Literatura e cinema: uma transcriação para The mystic 
masseur, de V. S. Naipaul. In: REBELLO, Lucia Sá; SCHNEIDER, Liane (org.). Construções literárias e 
discursivas da modernidade. Porto Alegre: Nova Prata, 2008.  p.36

20 http://www.webcine.com.br/notaspro/nphomano
21 MELO, Patrícia. Op. Cit. p.44



111

Volume 5 | 2010
sujeito com sotaque castelhano22, interpretado pelo próprio José Henrique Fonseca. Em 
síntese, embora haja uma intenção narrativa muito forte na troca de personagens, trata-
se de uma demanda técnica ordenada pela inevitabilidade da adaptação para a narrativa 
fílmica. Interessa mais a manutenção e a permanência da essência do discurso oriundo da 
obra original como manifestação e garantia de sobrevivência de algo imanente ao texto 
primeiro. Nesse sentido Rodrigues observa que: “Em termos de interpretação, a tarefa do 
tradutor é, para Benjamin, descobrir uma intenção do original e achar um modo de passá-la 
para a língua alvo, como se fora um eco do original.”23 

Por fi m, cabe fazer algumas alusões ao caráter simbólico e também às alegorias que 
estão presentes tanto na narrativa literária quanto na narrativa fílmica. Signos materialistas, 
representantes eloquentes de um ordenamento consumista, atravessam as narrativas de ponta 
a ponta, como, por exemplo, lojas da rede americana Mcdonalds, a Coca-cola, o próprio 
Mappin, etc. A mídia, de uma forma geral, também contribui para a degradação psicológica 
e fi losófi ca de Máiquel. De maneira muito particular e de acordo com as possibilidades que 
cada estética permite, podemos observar que há uma gama enorme de referências que são 
próprias ao sistema capitalista no qual vivemos. Esse sistema exerce uma grande força no 
que diz respeito às escolhas da vida de Máiquel, condicionando-o pelo desejo de poder, 
dinheiro e fama. É uma espécie de brutal pressão contra a qual o protagonista não tem 
como lutar, embora não se deva esquecer que há essa tentativa. Máiquel por fi m sucumbe, 
aceita o chamamento do sistema como um todo e de uma parcela da elite que precisa de 
seus préstimos. Desta forma, o incipiente matador se entrega ao seu novo ‘trabalho’ e é 
integrado à lógica cruel que dele necessita. Na casa do dr. Carvalho ao tratar da encomenda 
da morte do menino Neno, Máiquel observa que:

A televisão mostrava propagandas de comida, boceta, cobertor, sapato, casa, au-
tomóvel, relógio, dentes, colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche 
de mortadela, sorvete, bola de futebol, xarope, meia, cinema, fi lé-mignon. É isso aí 
garoto. Você fez bem. Vamos para o meu escritório. Vamos conversar sobre aquele 
fi lho-da-puta que está atormentando o Sílvio. 24

Considerações Finais

A despeito de suas crises e de seus impasses, a literatura comparada apresenta-se 
hoje como única forma possível e viável de se estabelecer um diálogo efetivo e profícuo 
entre as diversas áreas do conhecimento, haja vista seu caráter de comunhão e de permuta de 
métodos com outras disciplinas e ainda seu viés de trabalho aglutinador e anti-exclusivista. 
Nessa perspectiva e auxiliados pelo comparatismo, tanto a literatura quanto o cinema, 
guardadas as suas especifi cidades estéticas e suas peculiaridades, podem lançar luzes à 
problemática da desagregação social e da brutalidade coercitiva nas quais estamos imersos 

22 No que diz respeito à condição de estrangeiro e seu estatuto de desproteção e subversão Kristeva observa 
que: Na massa – crescente no mundo moderno – dos estrangeiros que não desejam ou não podem se integrar 
aqui nem voltar para os seus países, desenvolve-se uma nova forma de individualismo: “Não pertenço a 
nada, a nenhuma lei, eu contorno a lei, eu mesmo faço a lei”.(Kristeva, 1994, p.108)

23 RODRIGUES, Sara Viola. Hermenêutica e tradução: de Walter Benjamin a Haroldo de Campos. In: CAR-
VALHAL, Tania Franco; REBELLO, Lucia Sá; FERREIRA, Eliana Fernanda Cunha (org.). Transcriações 
– Teoria e práticas. Porto Alegre: Editora Evangraf, 2004. p. 97

24 MELO, Patrícia. Op. Cit. p.78
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nas grandes cidades. Pelo caráter muitas vezes denunciativo e refl exivo as artes podem 
ainda auxiliar no debate e nas pesquisas sociológicas. Assim, também a moderna teoria da 
tradução cede ao comparatismo instrumental de grande valor analítico para a aproximação 
entre as obras. Por fi m a literatura comparada sistematiza os eixos de passagem e translado 
de uma estética para outra e analisa como se dá o processo de criação e recriação em cada 
uma delas ao evidenciar, não questões como dívida ou débito entre ambas, mas a própria 
construção de sentidos estabelecida em cada uma das artes envolvidas. Dessa maneira o 
diálogo interdisciplinar se estabelece e se consolida. Convém não esquecer que, ainda 
sobre a questão do lugar da literatura comparada e de sua interlocução com outras áreas 
do saber, Carvalhal lembra que “acentua-se [...] a mobilidade da literatura comparada 
como forma de investigação que se situa “entre” os objetos que analisa, colocando-os em 
relação e explorando os nexos entre eles, além de suas especifi cidades.” E, mais adiante, 
“ [...] a literatura comparada é uma forma específi ca de interrogar os textos literários na 
sua interação com outros textos, literários ou não, e outras formas de expressão cultural 
e artística.”25
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A escrita no escuro: um estudo do narrador em Ontem não te 
vi em Babilônia, de António Lobo Antunes1

Paulo Ricardo Kralik Angelini

Resumen: Este artículo examina Ontem não te vi em Babilônia como el 
fortalecimiento de la práctica, común en la literatura portuguesa contempo-
ránea, para desestabilizar al lector a través de la polifonía de los narradores 
y de la metafi cción.
Palabras clave: Lobo Antunes, narrador, lector, la polifonía, identidad

Resumo: Este artigo analisa Ontem não te vi em Babilônia como reforço à 
prática, comum na literatura portuguesa contemporânea, de desestabilizar o 
leitor, através da polifonia de narradores e da metafi ccionalidade.
Palavras-chave: Lobo Antunes, narrador, polifonia, leitor, identidade

  

Que cada homem oprimido compareça diante de mim, como 
rei que sou da justiça. Deixai-o ler a inscrição do meu mo-
numento. Deixai-o atentar nas minhas ponderadas palavras. 
(Código de Hamurábi, compilação de regras da sociedade 
amorita, na Babilônia) 

não era nada do que escrevi até agora o que queria dizer 
(Ontem não te vi em Babilônia, Lobo Antunes)

Desavenças à parte, uma vez que é sabida e declarada a antipatia mútua, José 
Saramago e António Lobo Antunes dividem as honras de carregarem juntos um mesmo 
estandarte. Seguramente, são os dois mais estudados autores da literatura portuguesa con-
temporânea e, invariavelmente, quando a crítica sobre eles se debruça, acaba por analisar 
uma de suas grandes marcas: o narrador.

Lobo Antunes é conhecido por orquestrar suas vozes narrativas em um delirante jogo 
literário de memórias e fl uxos de consciência. No entanto, essa característica polifônica nem 
sempre se diz presente, basta lembrar o vertiginoso discurso solitário de um homem que mer-
gulha em suas lembranças no belo Os cus de Judas (1979), uma de suas primeiras obras.

1 Paulo Ricardo Kralik Angelini é doutor em Literatura (Letras/UFRGS),  com orientação da Profa. Jane 
Tutikian . Atualmente é professor da Faculdade de Letras da PUCRS.
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Esses diversos narradores que se intercalam chegam, em certos romances, a um 

número espantoso. Em O Manual dos Inquisidores (1996), por exemplo, são dezenove. 
Dezenove vozes, dezenove mundos, dezenove fronteiras invadidas, dezenove pontos de 
vista compartilhados e estilhaçados, muitas vezes um desautorizando o outro. Sobre a 
artesania polifônica de Lobo Antunes, comenta o crítico Luis Mourão:

 
Polifonía meticulosamente trabajada, caudal metafórico controlado, cruce sutil de 
las historias singulares con los momentos fundamentales de la más reciente historia 
portuguesa, personajes que son ellos mismos siendo también la fi guración posible de 
personajes-chave de esa misma historia reciente, todo ello envuelto en una tristeza di-
fusa, incrustada en la piel de todas las historias y de todos los espacios, cuidad-cadena 
o campo-desierto, todo ello implosionando y muriendo muy lentamente mientras al 
fondo se vislumbra todavía una ventana abierta, una ventana iluminada.2

Escritor prolixo, habitualmente brinda seus leitores com um romance por ano. Um 
de seus últimos é Ontem não te vi em Babilônia, lançado em 2006 em Portugal (2008 no 
Brasil, Editora Alfaguara).

Durante cinco horas em plena madrugada, personagens narradores constroem, em 
Ontem não te vi em Babilônia, suas impressões sobre as suas vidas, “seus desânimos, as 
suas zangas e o que continuam a esperar”3. Cada um dos grandes seis capítulos (nomeados 
com a hora da ação, com o tempo da história narrada, da meia-noite até as cinco horas da 
manhã) é dividido em quatro capítulos menores, nos quais há, algumas vezes, uma redivi-
são das vozes narrativas, com interferência de um outro narrador sobre o original daquele 
capítulo. Nesta obra, Antunes segue a sua cartilha de seus narradores sempre em ebulição, 
mas avança em diferentes aspectos. O fi o narrativo é tênue: o suicídio de uma menina de 
quinze anos, no quintal de sua casa. Diz a mãe: “a minha fi lha se matou aos quinze anos 
minha senhora, ao descer os degraus a boneca no chão, o banco, de início não vi a corda e 
nem me passou pela cabeça que uma corda, para que uma corda, vi a borboleta, a boneca 
no chão e o banco”4. Diferentes narradores referem-se a essa trágica lembrança, mas ela 
nunca deixa de ser embaçada, nunca é de todo clarifi cada. Diz a fi gura paterna5, o homem 
de Évora: “dei-lhe a boneca numa embalagem com um laço e afastei-me o mais depressa 
que pude antes que agradecesse, nunca a beijei e nem dei a entender que consentia beijos” 
6. Personagens também embaçados, frios, que se emaranham na jornada de suas palavras, 
à procura de identidade. Muitos nem nome possuem: “serei eu a única personagem com 
nome neste livro?”7. Vozes que se misturam e que se afi rmam num romance nervoso, ti-
picamente moderno, quando a refl exão vem, muitas vezes, fragmentada e ecoada em uma 
apreensão nem sempre exata do tempo e do espaço: “que horas serão neste momento?”8. 
Como afi rma Fernando Pinto do Amaral: 

2 MOURÃO, Luis. “Narrativa contemporánea posterior a la Revolución de los Claveles”. In: GAVILANES, 
José Luis e APOLINÁRIO, António (Orgs.). Historia de la Literatura Portuguesa. Madrid: Cátedra, 2000.  
p. 674

3  ANTUNES, Lobo. Ontem não te vi em Babilônia. Lisboa: Dom Quixote, 2006. p.115
4  Ibidem. p.24
5  Por ele mesmo desmentida: “ou como se a minha fi lha (não tenho fi lhos)” (Ibidem, p. 403)
6  ANTUNES, Lobo. Ontem não te vi em Babilônia. Lisboa: Dom Quixote, 2006. p. 34
7  Ibidem. p. 89
8  Ibidem. p. 105



115

Volume 5 | 2010
Narrados por diversas vozes e entrecortados por fragmentos de diálogos que afl oram 
ao discurso e se cruzam num ágil caleidoscópio de constantes fl ashbacks subjetivos, 
recuperando as coisas absurdas que se fi xam na memória, os livros de Lobo Antu-
nes conseguem levar muito longe a confusa percepção dos tempos e a translúcida 
projeção das lembranças, como se alguns gestos do presente pudessem magicamente 
transformar-se em experiências vividas no passado.9

Essa confusa percepção (seria óbvio trazer as vozes que não se compreendem na 
referência a Babel?) auxilia na construção de um romance de incertezas. Em Ontem não 
te vi em Babilônia são muito comuns as correções de registro. Há várias passagens que 
retifi cam o já dito: “não estou a ser correto, julgo que existiu um amigo, falarei nele mais 
à frente se me apetecer falar. E voltando ao início deve ser meia-noite porque os ruídos 
cessaram...” 10; “... e detestei-o por isso (não detestei, desprezei-o)”11; “não liguem, troquei 
tudo, o meu pai à secretária sem um relance sequer”12; “e no entanto e no entanto uma ova, 
lá estou eu a deixar-me ir...” (Ibidem, p. 110); “escrevi que não a visitei nunca e mentira, 
fui espreitá-la num domingo”13; “o verdadeiro de que não podes falar e de que não te dás 
conta, aqueles que escreveste nestas páginas escuros inventados, presunções, fantasias 
e afi nal aí o tens”14. Mesmo a descrição de personagens pode ser equivocada: “mas sem 
senhoras de azul (escrevi verde antes de corrigir para azul e não sei porquê, saiu-me, há-
de haver uma parte da cabeça desejosa de trair-nos)15, até o narrador assumir que tal fato 
não tem importância: “uma senhora de azul ou de verde”16. Sugere que esse interlocutor 
substitua certas palavras enquanto ouve-escreve: “uma espécie de desilusão, palavra errada, 
emenda quando fores ler o que escreves”17; “com o escovilhão ou a vassoura, julgo que 
melhor a vassoura, fi ca a vassoura, não tenho tempo de escolher”18.

As imprecisões de Ontem não te vi em Babilônia surgem como reforço à prática, 
comum na literatura portuguesa contemporânea, de desestabilizar o leitor. O que é confe-
rido não faz parte de um terreno seguro no campo fi ccional. Os relatos são marcados por 
supostas invenções: “lembro-me de episódios dispersos se calhar inventados”19; dúvidas: 
“e felizmente (porque escrevi felizmente?)20; indeterminações temporais: “há anos (sete, 
três, nove?)”21; lacunas na memória: “(não me recordo do que escrevi e não me recordo 
da cor)”22; incertezas da norma culta: “(ia escrever com h, hinimigo, as traiçõezinhas do 
cérebro, sorri para mim mesma, corrigi, continuo)”23; impossibilidade da palavra substituir a 
vida: “como se fosse possível conhecer alguém entre manchas (...), tudo para daqui a cinco 

9 AMARAL, Fernando Pinto do. “Narrativa”. In:  MARTINHO, Fernando J. B. (Org.). Literatura Portugue-
sa do Século XX. Lisboa: Instituto Camões, 2004.   p. 84

10  ANTUNES, Lobo. Ontem não te vi em Babilônia. Lisboa: Dom Quixote, 2006. p. 43
11  Ibidem.p. 76
12  Ibidem. p. 98
13  Ibidem. p. 195
14  Ibidem. p. 205
15  Ibidem. p.128
16  Ibidem. p. 131
17  Ibidem. p. 167
18  Ibidem. p. 232
19  Ibidem. p. 118
20  Ibidem. p. 155
21  Ibidem. p. 136
22  Ibidem. p. 156
23  Ibidem. p. 440
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ou seis páginas escritas a custo, emendadas, riscadas, copiadas”24; mentiras assumidas: “a 
única pessoa que para mim (estou a mentir o que se passa comigo?)”25. 

No capítulo “Mundo do texto e mundo do leitor”, de Tempo e Narrativa, Paul Ricoeur 
recupera importantes conceitos discutidos por Wayne Booth (em A Retórica da Ficção) no 
que tange à não confi abilidade do narrador. Para o crítico francês, a literatura contemporânea 
exige um leitor diferenciado, preparado para o veneno dos narradores modernos: “Não se 
pode contestar que a literatura moderna seja perigosa. A única resposta digna da crítica que 
ela provoca, e da qual Wayne Booth é um dos representantes mais estimáveis, é a de que 
essa literatura venenosa requer um novo tipo de leitor: um leitor que responde”26. 

Este leitor é chamado para dentro do texto. Há, na obra de Lobo Antunes, um des-
fi lar de narradores que se dirigem a interlocutores diferentes (leitores?) “senhor major, sou 
sincero consigo, não lhe oculto nada”27, “não se afl ija senhora”28, “meia-noite e desperta, 
expliquem-me o que se passa comigo”29. De fato, os narradores de Ontem não te vi em 
Babilônia frequentemente pedem ajuda ao interlocutor, buscam um socorro inexistente: 
“Francamente não sei o que se passa comigo ajudem-me”30. Além disso, o processo me-
tafi ccional é instaurado, seja na negação da técnica de fl ashback: “Não me obriguem a 
recapitular os invernos, a boina do meu tio lá fora e um cachorro”31, seja na descrição de 
uma  cena: “Percebe a cena, não?”32, seja na afi rmação do material polifônico: “não sei falar 
como os outros falam no livro, à vez ou todos ao mesmo tempo dado que há alturas em 
que me parece que todos ao mesmo tempo embora julguem que à vez”33. Nesta conversa, 
recados raivosos: “Não tenho muito mais a acrescentar a não ser que vos odeio a todos: 
desejo do fundo do coração que a vossa alma se consuma no Inferno”.34

Artimanha muito comum em algumas obras de autores portugueses contemporâneos 
(Maria Velho da Costa, Rodrigo Guedes de Carvalho, Mário de Carvalho, citam-se apenas 
três entre vários) é a troca de narradores, muitas vezes dentro de um mesmo parágrafo. 
Por isso, Ontem não te vi em Babilônia exige um leitor atento. No quarto capítulo, por 
exemplo, as vozes intercalam-se, ambas em primeira pessoa. Contudo, há ao menos uma 
passagem na qual a troca é avisada: “entrega-se outra vez a narração à Ana Emília, já 
está”35. Há outras, bem verdade, em que não há aviso prévio, apenas a troca do narrador 
em meio ao narrado.

24  Ibidem. p. 431
25  Ibidem. p. 56
26 RICOEUR, Paul. “Mundo do texto e mundo do leitor”. In: ___. Tempo e Narrativa. Campinas: Papirus, 

1997. p. 282.  O texto, para Paul Ricoeur, abre-se para o seu externo, para aquilo que está fora dele, ou seja, 
para o mundo do leitor: “só na leitura o dinamismo de confi guração encerra o seu percurso” (Ibidem, p.275). 
A leitura da fi cção é, portanto, a intersecção entre esses mundos, “o confronto entre dois mundos, o mundo 
fi ctício e o mundo real do leitor. O fenômeno da leitura torna-se, com isso, o mediador necessário da refi gu-
ração” (Ibidem, p.276). Para Ricoeur, a persuasão é fundamental para a construção do processo da leitura. 
O autor desenvolve técnicas para seduzir o leitor que, por sua vez, ao ser persuadido, acaba apropriando-se 
do mundo proposto pelo texto. Por isso que, assim como Wayne Booth, Ricoeur salienta a “retórica” como 
organismo essencial, pois ela “rege a arte pela qual o orador visa persuadir seu auditório” (Ibidem, p.277).  

27  ANTUNES, Lobo. Op. Cit. p. 412
28  Ibidem. p. 144
29  Ibidem. p. 55
30  Ibidem. p. 50
31  Ibidem. p. 53
32  Ibidem. p. 99
33  Ibidem. p. 115
34  Ibidem. p. 400
35  Ibidem. p. 180
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Esses narradores assumem o processo da escrita, antecipando futuros leitores: “E 

agora, pergunto, o que será de mim quando acabado este capítulo deixarem para sempre 
de me ouvir, quem se lembrará do que fui [...] ninguém se lembra, pensa, se preocupa, 
compram outros livros, esquecem-me e eu sozinha em páginas sem leitor algum”36; con-
tudo, muitas vezes um narrador contradiz o outro, procurando esboçar uma leve discussão 
fi ccional X real: “Repito que isto não é um livro, aconteceu assim”37, mas, posteriormente, 
novamente o embaralhar de vozes contraditórias: “a acabar este livro que não é um livro, é a 
vida, um indicador numa fotografi a”38. A personagem narradora questiona-se se ela própria 
não seria criação: “Pergunto-me se inventei tudo ou estarão a inventar-me a escreverem a 
custo, a emendar, a riscar, a escreverem de novo, a passarem a limpo e ao ler”39. Cientes do 
processo da leitura, indagam quem seriam seus leitores: “Quem vai ler isto, senhores?”40. 
Porém, a narrativa metafi ccional de Antunes vai mais longe. Irônica e contraditoriamente, 
Ontem não te vi em Babilônia, uma das obras mais esvaziadas de traços autobiográfi cos, 
apontados, por exemplo, em Os cus de Judas, traz a assinatura do autor empírico. Em 
meio a tantas vozes e discursos, surge o seguinte comentário: “Chamo-me António Lobo 
Antunes, nasci em São Sebastião da Pedreira e ando a escrever um livro”41. É a inclusão 
solitária do autor empírico na rede de narradores do romance. 

Interessante apontar que, evidentemente, o nome do autor inserido na narrativa 
causa um certo impacto junto ao leitor. Uma estranheza. Como diz Helena Buescu, recu-
perando tal artimanha desenvolvida em demasia por Camilo Castelo Branco: “Os nomes 
dos autores, em meados do século XIX, fazem parte do processo de comunicação literária, 
têm efeitos sociais e efeitos simbólicos”42. Tal fato é, atualmente, intensifi cado na literatura 
contemporânea do século XXI, pois “o autor não esconde, pelo contrário exibe, em gesto 
muito camiliano, a sua identidade civil e empírica” (Ibidem, p. 52).

A estratégia pesca o leitor descuidado, que pode não perceber a sedução do canto da 
sereia: o narrador que se revela, disfarçando-se no autor empírico43. Há muitos escritores 
que se apropriam dessa técnica, como Helder Macedo, que comenta: “O disfarce autoral 
serve para solicitar a cumplicidade do leitor, que acompanha o escritor no próprio processo 
da escrita. Uma piscadela de parte a parte”44. Macedo ressalta, ainda, esse dinamismo entre 
categorias tidas como estanques para muitos teóricos:

Procuro de algum modo forjar qualquer coisa que permita um trânsito dinâmico, 
espero eu, entre várias categorias. Porque não se pode levar muito a sério o autor 

36  Ibidem. p. 421
37  Ibidem. p 435
38  Ibidem. p. 473
39  Ibidem. p. 439
40  Ibidem. p. 469
41  Ibidem. p. 465
42  BUESCU, Helena Carvalhão. Em busca do autor perdido: histórias, concepções, teorias. Lisboa: Cosmos, 

1998.  p. 57
43  Ficção é persuasão, e o autor implicado está na origem da estratégia dessa persuasão, cujo alvo é o leitor. O 

autor implicado, esse ser literário criado na e a partir da leitura, não é, segundo Ricoeur, simetricamente o 
oposto do leitor implicado. A diferença se faz na própria representação de cada um: “enquanto o autor real se 
apaga no autor implicado, o leitor implicado ganha corpo no leitor real” (Ibidem, p.292). Ou ainda: enquanto 
o autor implicado é uma máscara do real, o leitor real é a concretização do implicado, desse leitor possível 
que se instaura também dentro do texto.

44  ___. Identidade portuguesa não existe. Jornal do Brasil - JB Online, Rio de Janeiro, 3 ago. 2002. Disponível 
em: http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/cadernos/ideias/2002/08/02/joride20020802008.html. Acesso em 
30 de novembro de 2002. Entrevista concedida a Evandro Teixeira. 
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onisciente que está de fora. Não está de fora! As personagens dialogam, dizem coisas, 
e acontece a todos os romancistas - alguns que se confessam como eu, outros que 
não - a certa altura as personagens dizerem: ‘Eu isso não faço, recuso-me!’ E temos 
que lidar com isso.45

 
Em Ontem não te vi em Babilônia, este processo não aparece acentuado; é um caso 

isolado. O que é, sim, vertiginosamente trabalhado é o estilismo. Os aspectos formais, 
marca desde sempre de Lobo Antunes, causam uma certa perturbação estilística. Pontuação 
e sintaxe extravagantes: “se caísse na asneira de entrar no meu quarto tu um gato preto 
morto na cama”46, falta de letra maiúscula no início de frase “chamo-me Alice meu Deus, 
não permitais que as chamas do Inferno”47, palavras agrupadas, a convenção ortográfi ca 
acompanhando a urgência do discurso: “Jogueiodaescarpaparaaquallançarumacordadeto
alha”48, palavras incompletas: “você a imp, a impedir-me de sofrer”49, o frequente uso de 
parênteses “tentando resumir (adeus Marionela)”50, as interrupções do discurso, que se 
mantém em suspenso, por vezes posteriormente recuperado: 

“a dentadura postiça no chão, não uma dentadura completa, alguns dentes, o lábio
(...)
ia no lábio, pus o mindinho na palavra lábio, o lábio” 51

São essas todas marcas que provocam uma sensação caótica, de desorganização 
formal, mas que se estruturam muito a partir da própria percepção do pensamento humano: 
“o que é a memória santo Deus, zonas até então ocultas à mostra com que intenção, que 
motivo”52. Pensamentos confusos, que vêm e vão, entram em contato com outros e de 
dissipam, num complexo jogo de associação de ideias:

camas sem colchão nas quais não se imagina que pessoas um dia, eu dantes em bicos 
de pés para alcançar a fruteira com as uvas de cerâmica cujo rebordo sempre conheci 
partido e hoje as frutas insignifi cantes, modestas, o que fui sem importância, o que 
passou sem interesse, que ridículo Lurdinhas, a minha colega
— Vão esquecer-me vocês
e eu já esquecida senhores, se me virem uma careta à procura 53

Na construção dessas vozes que atravessam a madrugada, há o processo da repeti-
ção: “deve ser meia-noite porque os ruídos cessaram”54, ecoado em “deve ser meia noite 
porque os cachorros desistem”55. Ou a seguinte passagem: “não era nada do que escrevi 
que eu queria dizer”, que aparece nas páginas 315, 316, 326 e 330. 

45  MACEDO, Helder. É quase milagroso que Portugal seja um país normal. Lisboa, 21 mar. 1998. Jornal Pú-
blico, Lisboa. Disponível em: http://www.instituto-camoes.pt/arquivos/literatura/arqvhmacedo.htm. Acesso 
em 15 de outubro de 2006. Entrevista concedida a Mário Santos. 

46  ANTUNES, Lobo. Op. Cit. p. 101)
47  Ibidem. p. 61
48  Ibidem.  p. 388
49  Ibidem. p. 417
50  Ibidem. p. 265
51  Ibidem. p. 301
52  Ibidem. p. 474
53  Ibidem. p. 139  
54  Ibidem, p. 31
55  Ibidem. p. 32
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Há diálogos, inclusive, que se constroem totalmente em cima de repetições:

— Se me deixassem contar-te
o estranho não 
— Se me deixassem contar-te
cerimonioso, educado, o estranho é evidente
— Se me deixassem contar-lhe madame 56

Quando indagado sobre seu processo de criação, Lobo Antunes certa vez disse  que 
seus personagens iluminam-se uns aos outros, sublinhando contradições. Em Ontem não 
te vi em Babilônia, de fato, é quase o contrário, como se os personagens apagassem uns 
aos outros, tirando-lhes a luz, tornando-os cada vez mais opacos. 

São seres solitários à procura de um ouvinte: “Escuta”57; seres decadentes: “quase 
cinquenta e sete, estou velha, não me farejam nem se me agitam em torno, deixam-me em 
sossego a carregar o ventre morto”58; seres sem afeto, carentes: “por favor, toquem-me, 
sintam-me”59; seres inertes: “falta-me esperança e músculos, uma vontade de chegar que 
me corrija o desânimo”60; seres medíocres: “não sou uma pessoa interessante, não me 
aconteceram coisas interessantes na vida”61; seres animalizados: “tento levantar-me e as 
minhas patas incapazes de caminharem”62; seres perdidos no tempo: “que dia é hoje, terça-
feira, sexta, vinte e um, cinco, dezenove e qual o mês, qual o ano”63; seres atormentados: 
“deviam chover lágrimas quando o coração pesa muito e há momentos, palavra de honra, 
não se compreende o motivo mas pesa, sente-se dentro o”64, que gritam suas dores, escre-
vem mesmo sem palavras: “porque aquilo que escrevo pode ler-se no escuro”65. Porque é 
do escuro que são feitos. Porque, nessa tristeza difusa, à espera sempre estarão: “Porque 
continuam a esperar embora afi rmem que não”66. 

Jogo de culpas centralizadas em um suicídio: “Escrevo o fi m deste livro em nome 
da minha fi lha que não pode escrever, às vezes penso que ainda à espera no quarto”67, có-
digo particular de Hamurábi recuperado por sujeitos em uma torre de incomunicabilidade: 
personagens babilônicos, oriundos de uma terra perdida no tempo e no espaço, uma nação 
grande que se apequenou, sem solo, sem alma, sem vida. 

“(elas incapazes de uma letra e eu sem tempo de escrever, passa das cinco da manhã, 
o fi m do livro e é tudo)”68.
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A contraposição entre teoria e prática em produções textuais 
de livros didáticos

Raquel Ribeiro Moreira1

Résumé: L’éternelle discussion entre théorie et pratique est utilisée dans 
ce travail comme façon d’analyse des manières que la production de texte 
est développée dans les livres didactiques de langue portuguese. À partir du 
concept de texte en Analyse du Discours, nous aborderons une proposition 
textuel d’un livre didactique, à fi n d’analyser comment se fi xent les relations 
entre la théorie utilisée par lui et ses propositions des textes.
Mots-clés: Texte,  Théorie vs. Pratique,  Livre Didactique.

Resumo: A eterna discussão entre teoria e prática é empregada neste trabalho 
como arcabouço analítico na observação dos modos como a produção de 
texto é desenvolvida em materiais didáticos de língua portuguesa. A partir da 
conceituação de texto para a Análise do Discurso, abordaremos uma proposta 
textual de um livro didático voltado para o ensino médio, a fi m de analisar 
como se estabelecem as relações de imbricamento entre a teoria empregada 
pelo material e sua efetivação na proposição textual. 
Palavras-chave: Texto – Teoria vs. Prática – Livro Didático. 

Introdução

Dentro de um quadro político educacional de desvalorização dos profi ssionais e 
do papel da educação, onde se reproduzem sentidos, se cristalizam conhecimentos e se 
impõe uma ordem educativa, a postura diante do modo como o conhecimento se produz 
(da escola e, principalmente, do professor) se faz intensamente necessária, como pulsação 
de um corpo que tenta fugir da inércia. Contudo, observamos que a clareza e conscienti-
zação quanto a essa postura (que afeta as concepções teóricas e as atividade metodológica 
de ensino) não é sufi ciente para impedir o esvaziamento teórico que constitui as práticas 
pedagógicas da escola de hoje, e, prova cabal disso, são os livros didáticos que, muitas 
vezes, ou apagam a refl exão teórica de seus manuais, ou distorcem-na, desqualifi cando na 
prática o que pregaram teoricamente. 

Esse distanciamento entre teoria e prática, exaustivamente discutido em textos, 

1 Docente da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Doutoranda em Letras na UFRGS.
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congressos, reuniões sobre a prática escolar, ainda não foi eliminado, nem ao menos dimi-
nuído, valendo por si a necessidade de se continuar batendo na mesma tecla, na tentativa 
de desmistifi car mitos e verdades absolutas, aspectos dos quais muitas vezes o livro didá-
tico se faz porta-voz, uma vez que ele trabalha na evidência da apreensão/transmissão do 
conhecimento e na atitude dos sujeitos (professor e aluno) frente a essa evidência, ou seja, 
de que o conhecimento é unívoco, verdadeiro – portanto detendo uma única interpretação 
-, e devendo ser transmitido pelos professores e assimilado pelos alunos. Neste cenário, o 
livro didático aparece como um instrumento importante dessa transmissão. Como o lugar da 
estabilização, que foi legitimado pela escola e pela sociedade, o livro didático defi ne - tanto 
para professores quanto para alunos - o que e como se deve ensinar/aprender, estabelecendo-
se como o discurso da competência: o livro didático é o lugar do saber defi nido, pronto, 
acabado, correto e, dessa forma, fonte última (e às vezes, única) de referência.

Essas características nos chamaram a atenção de tal modo que instigaram nossa 
pesquisa2. Diversos aspectos do livro didático se mostravam importantes para uma análise, 
como por exemplo, o modo como a leitura é vista enquanto uma prática denotativa de 
apreensão de informações, ou ainda, a prioridade dada à gramática normativa em detrimento 
das questões interpretativas e/ou refl exivas, ou mesmo o completo descaso do livro didático 
pelos usos e variedades linguísticas, sedimentando um trabalho de mascaramento/oculta-
ção através da higienização e unifi cação da linguagem. No entanto, resolvemos analisar a 
produção de texto, justamente por acreditarmos que ela destoa (ou deveria destoar) dessa 
relação de reprodução/fi xação desenvolvida pelo livro didático. 

A prática de produção textual põe (ou deveria por) em movimento uma intrincada 
rede de relações de sentidos que, ao serem tramadas e re-tramadas, desnudam ou opaci-
fi cam posicionamentos e determinações ideológicas, desestabilizam ou ratifi cam saberes 
cristalizados, reproduzem ou diferenciam sentidos.  E, essa prática de produção de texto, 
por nós concebida, não pode ser confundida com uma prática de instrumentalização da 
escrita, com uma composição redacional em que imperam a consistência, a homogeneidade 
e a criação, e onde os sujeitos, vistos como responsáveis por seu dizer, devem organizar 
informações/dados conhecidos (estabilizados) de uma forma coerente e com unidade. 

Portanto, a produção de texto, por nós vista, em nada se identifi ca com as caracte-
rísticas (especialmente de reprodução e normatização) observadas nos livros didáticos. Daí 
surgiu nossa inquietação: de que forma, então, é tratada a produção de textos nos livros 
didáticos? Como se trabalham/apresentam as condições de produção dos textos nesses 
materiais? Será que os livros didáticos conseguem ultrapassar a condição de exercício 
redacional geralmente destinado à produção de texto na escola? Para tentar observar tais 
questões, nos propusemos a verifi car as relações existentes entre a teoria utilizada para 
fundamentar o livro didático aqui apresentado e sua prática efetiva de produção veiculada. 
Deste modo, embasando-nos na Análise do Discurso francesa, abordaremos, neste artigo, 
o modo de constituição do conceito de texto em AD e, em seguida, refl etiremos sobre as 
concepções teóricas abordadas no material didático selecionado e cotejaremos a uma de 
suas propostas de texto, analisando as relações de imbricação com o referencial teórico, a 
constituição da proposta de texto em face da teoria e o modo de transpor esta última para 
o campo da prática.   

2 Este artigo é parte da Dissertação de mestrado: “Produção Textual em Livros Didáticos: um contraponto entre 
teoria e prática”, defendida em 2004, sob orientação da professora doutora Ana Zandwais, pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 
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1. O texto para a Análise do Discurso

Distanciando-se do formalismo, que se ocupa mais da organização lingüística interna 
ao texto, o que interessa à AD é o modo como o texto organiza sua relação com a discursi-
vidade, ou seja, com a exterioridade, mas não uma exterioridade contextual imediata, mas 
a exterioridade composta pelas condições de produção que estabelecem uma determinação 
sobre as práticas discursivas. O texto, então, é o todo que organiza os recortes3. Mas esse 
todo não é uma completude, ele tem compromisso com as condições de produção e com 
a situação discursiva, situação essa que instaura o ideológico no âmbito do discursivo. 
Por isso, é que dizemos, em Análise de Discurso, que o “texto representa a materialidade 
lingüística através da qual se tem acesso ao discurso.”

A AD entende o texto como formulação, momento em que a linguagem se torna 
fl uída, os sentidos se defi nem, a memória se atualiza e os sujeitos aparecem. Segundo 
Orlandi  “formular é dar corpo aos sentidos”4, é nesse momento que o sujeito se assume 
responsável e autor do que diz, esquecendo sua sujeição/interpelação, acreditando-se senhor, 
do início ao fi m, de seu texto. “Sendo atualização da memória discursiva, a formulação 
se faz materialmente pela colocação do discurso em texto, pela “textualização5”. Vemos, 
dessa forma, o texto em sua materialidade (sua forma, suas traços, seus vestígios) dentro de 
uma historicidade que, ao mesmo tempo que signifi ca, é signifi cada. Portanto, o texto não 
expressa idéias, concepções de mundo, informações neutras e objetivas, mas ele aponta, 
dá indícios sobre a forma com que o sujeito constrói/pratica sentidos; ele corporifi ca o 
encontro entre o sujeito, o sentido e a história:

É na formulação que a linguagem ganha vida, que a memória se atualiza, que os 
sentidos se decidem, que o sujeito se (mostra) se esconde (...) Sujeito e sentido 
constituindo-se aos mesmo tempo têm sua corporalidade articulada no encontro 
da materialidade da língua com a materialidade da história. Assim entendemos a 
afi rmação de que há um confronto do simbólico com o político.6 

É devido a isso que o texto, em AD, se apresenta como uma unidade de análise, 
um lugar de observação/constatação do funcionamento simbólico; se de um lado o texto 
é uma condição restrita de linearização e organização discursiva, por outro lado, a partir 
da formulação sob diferentes modos de discursividade, abre-se para uma multiplicação 
de possibilidades de versões, uma variança de signifi cações que, retomadas, são diferen-
temente signifi cadas.

Por isso, o texto não é um simples objeto de aplicação ou prática metodológica. 
Orlandi (2001) salienta que é preciso pensar a função analítica do texto como lugar do 
analista trabalhar, na organização (imaginária), a ordem (real) do discurso, atingindo os 
processos, a memória, a ideologia, pela sua forma imaginária atestada no texto. E é isso 

3 Segundo Orlandi (1983) o recorte é uma unidade discursiva: fragmento correlacionado de linguagem-e-situa-
ção. A idéia de recorte remete à noção de polissemia e não à de informação. Os recortes são feitos na (e pela) 
situação de interlocução, aí compreendido um espaço menos imediato, mas também de interlocução, que é o 
da ideologia.

4 ORLANDI, Eni.  Discurso e Texto: formação e circulação de sentidos. Campinas, Ed. Pontes, 2001.p.11
5 Ibidem. p.11. A noção de textualização é encontrada em Gallo (1994). Para ela, quando o autor preenche os 

espaços cambiáveis deixados em branco no texto, indicando a hora e o espaço de determinado evento, contex-
tualizando-o e tornando pública sua produção, dá-se a textualização do texto, produzindo o seu fechamento.

6 ORLANDI, Eni  P.  Discurso e Texto: formação e circulação de sentidos. Campinas, Ed. Pontes, 2001.p.9
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que importa em uma análise discursiva, pois se pensa o texto como variação, composto 
de exteriores, de margens, de lacunaridades e repetições. 

Ao se observar  o texto em sua materialidade, ou seja, sua forma, suas inscrições, suas 
‘cicatrizes’, observa-se também como a história signifi ca e é signifi cada, como a ideologia 
se inscreve na língua, e esta naquela, como o simbólico conjuga o político. Ao visualizar a 
aparente linearidade textual, observa-se o efeito de transparência e homogeneidade lingüís-
tica, interessando-nos o afl oramento do real contraditório, na sua dispersão e incompletude. 
O texto se mostra assim, como “lugar de tensão entre o mesmo e o diferente, dispersão do 
sujeito e do sentido”7. E, é sob este lugar que se pretende fi xar o olhar de analista.

Como o texto é um espaço, mas um espaço simbólico, não é fechado em si mesmo: 
tem relação com o contexto e com os outros textos (...) O sentido é intervalar. Não 
está em um interlocutor, não está no outro: está no espaço discursivo (intervalo) criado 
(constituido) pelo/nos dois interlocutores. Assim como não está em um segmento, nem 
em outro, nem na soma de todos os segmentos que constituem o texto determinado. 
Está na unidade a partir da qual os segmentos/recortes se organizam.8

É nesse “centro comum”, onde interagem autor e leitor - apesar da escrita e leitura 
serem momentos distintos - que se constitui o texto. Este texto pode ser concebido como 
um objeto teórico e um objeto empírico. De acordo com Courtine 9 essa distinção entre 
objeto teórico (ou de conhecimento) e objeto empírico (ou real, concreto) provém dos 
trabalhos de Althusser10 que situa a contradição constitutiva de todo objeto científi co, ou 
seja, o objeto científi co reveste a forma de uma relação contraditória entre objeto real e 
objeto do conhecimento. Desse modo, enquanto objeto teórico, o texto é aberto, onde 
trabalham a dispersão do sujeito e dos sentidos, portanto, dotado de incompletude. Já, 
enquanto objeto empírico, de superfície lingüística, o texto pode se dar como uma “obra 
acabada”, um produto que tem seu desenvolvimento progressivo e linear. 

Enquanto algumas teorias lingüísticas tratam do texto nesta segunda opção, a AD 
observa justamente a incompletude e a dispersão na análise dos textos - mesmo enquanto 
objeto empírico; isso porque a AD dimensiona o texto sob suas condições de produção, 
reinstaurando a multiplicidade própria da constituição de qualquer texto. É nesse sentido, 
que Courtine  afi rma que a “materialização, sob a forma de procedimentos determinados, 
de um corpo de proposições teóricas, visa o discurso como ‘objeto de conhecimento’, tendo 
prioridade sobre o discurso como objeto empírico concreto ou ‘objeto real’.”11  É essa a 
condição a partir da qual, segundo o autor, a expressão  “objeto da Análise do Discurso”, 
ou mesmo, “o discurso como objeto”  pode ser usada.

É, desse modo portanto que, ao observarmos as condições de produção, é que 
percebemos que o texto tem relação com outros textos, além da situação imediata e de 
memória que lhe pertencem e à qual este texto tem pertencimento; e isto não lhe permite 
conceber um caráter de completude, acabamento, mas pelo contrário, o texto é visto 

7 Ibidem. p.12
8 ORLANDI, Eni P. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. Campinas, Ed. Pontes, 1983. 

p.160
9 COURTINE, Jean-Jacques.  Quelques problèmes théoriques et métthodologiques en analyse du Discours; à 

propos du discourse communiste adressé aux chrétiens. Langages, (62): 9-127. Paris, juin, 1981. 
10 Courtine cita, especialmente, o texto de Althusser: “La philosophie comme arme de la révolution”, publica-

do em 1968 na revista La Pensée – nº138.
11 Ibidem. p.11
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como tensão, um espaço de limites difusos e sobrepostos, do qual resulta a multiplicidade 
possível de sentidos.

Concebendo o texto como um espaço simbólico, em que seu fechamento não passa 
de um efeito, pois ele “sempre” estabelece relações com o contexto sócio-histórico, com 
outros textos e outros discursos, com o já-dito, esquecido e retomado;  AD interessa-se 
pelo modo como a exterioridade se organiza no texto de forma a produzir nele um efeito 
de fechamento - essencial para o trabalho do sujeito: a ilusão de homogeneidade. 

É nesse sentido, de um texto heterogêneo que se “mostra” homogêneo que, Indursky 
12 descreve uma série de fatores que fazem parte da constituição do texto:

As • relações contextuais - que remetem o texto para o contexto socioeconômico, político, cultural, 
e histórico em que é produzido, determinando as condições de sua produção. 
As • relações textuais - que relacionam um texto com outros textos, a intertextualidade13, que é 
deslocada  para não somente apontar o(s) discurso(s) de origem, mas que aponta também os 
discursos que fazem parte da mesma matriz de sentido em que o texto é produzido, tanto os 
discursos existentes, possíveis, quanto os imaginados. 
As • relações interdiscursivas - que aproximam o texto de outros discursos, remetendo-o a 
redes de formulações tais que já não é possível distinguir o que foi produzido no texto e o que 
é proveniente do interdiscurso. É o que dissemos acima, ou seja, trabalha-se com o já-dito, 
esquecido, apagado, retomado, re-signifi cado, modifi cado. 

É devido a esses fatores que não podemos afi rmar que, embora indispensável - 
como efeito, o texto é um espaço restrito entre a materialidade lingüística e aquilo que 
lhe circunda. A exterioridade, entendida como discursividade, é constitutiva e presente 
no texto, mesmo não sendo visível ou reconhecida de imediato. Então, o texto não é uma 
instância homogênea, mas é encarado como tal por seu sujeito-autor, isto é, pelo sujeito 
que, interpelado ideologicamente e identifi cado com uma posição-sujeito inscrita em uma 
FD, produz seu texto de um determinado lugar social. Segundo Indursky:

em seu trabalho de escritura, o sujeito-autor mobiliza vários e diversifi cados recor-
tes textuais relacionados a diferentes redes discursivas e diferentes subjetividades. 
Tal fazer o conduz a estabelecer uma trama entre diferentes recortes discursivos, 
provenientes de diferentes textos afetados por diversas Formações Discursivas e 
diferentes posições-sujeito.14

 
É desse trabalho do sujeito-autor de mobilizador e organizador que cria-se o efeito 

de homogeneidade, de unidade de sentido do texto, pois o sujeito faz de um emaranhado 
de discursos e textos uma tessitura com, ilusoriamente, “começo, meio e fi m”. Contudo, ao 
mobilizar e organizar discursos e textos dispersos e diversos, o sujeito-autor produz signifi -

12 INDURSKY, Freda. Da heterogeneidade do discurso à heterogeneidade do texto e suas implicações no 
processo de leitura. In: ERNEST-PEREUS, A. & FUNCK, S. (orgs.)  A leitura e a escrita como práticas 
discursivas. São Paulo, Educat, 2001. p.29

13 Indursky diz entender a intertextualidade como a retomada/releitura que um texto produz sobre outro texto, 
dele apropriando-se para transformá-lo e/ou assimilá-lo. Esta, porém difere do interdiscurso, já que esse 
pode ser entendido como a memória do dizer e remete a redes discursivas de onde não se pode identifi car 
com precisão a origem de um texto, visto que o discurso está disperso em uma profusão descontínua e dis-
persa de textos, relacionando-os com FD diversas, e mobilizando posições-sujeitos também diversas. A in-
tertextualidade e o interdiscurso são, na visão da autora, duas formas distintas de relação com a exterioridade 
que participam da constituição do texto.

14 Ibidem. p.31
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cados; na retomada do mesmo, ao diferente, o sujeito produz sentidos. E, por isso, dizemos 
que ele produz a textualização de recortes vindos de outros lugares (sociais, ideológicos, 
discursivos) heterogêneos que, ao serem inseridos em seu texto, reconstextualizam-se, se 
naturalizam, pois ao serem esquecidas/apagadas as marcas de sua procedência, geram o 
que Indursky 15 chama de efeito de textualidade, e com ele o de homogeneização do texto. 
É isto que faz com que o sujeito se coloque como responsável pelo que diz, pela consti-
tuição de seu texto. Assim, o trabalho de organização e internalização da exterioridade 
se “apaga”, e o sujeito acredita-se como o produtor dos sentidos ali existentes; é preciso, 
para o processo de constituição do texto, que as alteridades e dispersões sejam alinhadas, 
linearizadas e formalizadas como singulares e uniformes. O já-dito deve ser esquecido e 
retomado como novo, surpreendente; o ressoar deve parecer um criar: “A superfície textual 
precisa parecer perfeitamente plana, lisa, uniforme, enfi m, sem asperezas. Só assim a ilusão 
de homogeneidade se instaura e o efeito-texto16 se produz.”17 

Esse efeito-texto aparenta completude, por isso o caráter de, como já foi dito, 
certeza e unidade de sua construção. Assim como a homogeneidade, a unidade também é 
simbólica, porém isso é necessário para o trabalho do sujeito de construção do texto, assim, 
ele acredita estar estabilizando o sentido intencionado, dando consistência ao seu texto. 
Esses efeitos, de estabilização, consistência e transparência, fazem parte dos esquecimen-
tos em que o sujeito é constituído em seu dizer, com isso, da mesma forma em que ele se 
historiciza - devido sua inscrição em uma FD - ele historiciza seu texto, constituindo-o de 
uma rede de outros discursos que retornam e se ressignifi cam. O trabalho do sujeito-autor 
é, justamente, o de tornar “simbolicamente” estruturado o espaço discursivo em que ele 
produz seu texto, é de (ilusão) estabilizar tudo o que é constituído a partir de deslocamen-
tos, derivas e rupturas e, com isso, atribuir os “seus” sentidos, garantindo o fechamento 
formal e imaginário do texto.

Portanto, como vimos, a AD trabalha em um espaço intervalar entre a constituição 
histórico-ideológica do texto, numa relação direta entre constituição do sujeito e constituição 
do discurso e, a ilusão necessária de origem, controle e unidade em que o sujeito-autor se 
coloca/propõe. Enquanto analistas e sujeitos-autores não fugimos dessa (mais uma) con-
tradição que nos assujeita a conceber no ilusório ponto fi nal, um fi m e uma dispersão.

do ponto de vista discursivo, não há ponto fi nal como não há um começo absoluto. 
Mas na instância do imaginário, em que o sujeito toma forma na história e funciona 
pela ideologia, ele se realiza em sua função-autor que começa e termina seu texto. De 
um lado, dispersão do sujeito e do sentido, de outro, unidade do texto e do autor, de 
um lado incompletude do discurso, de outro, acabamento do texto, onde a linguagem 
tem imaginariamente dimensões precisas, com recortes, segmentos, tamanhos.18 

Não pretendemos, neste trabalho de análise de proposta de produções textuais em 
materiais didáticos, levar o aluno a perceber e trabalhar essa contradição, isto é, levá-lo a 
perceber a constitutiva incompletude e opacidade dos textos. Entendemos que trabalhar 
nesse “espaço difuso” é papel do analista do discurso, e que, tampouco a escola é o lugar de 

15 Ibidem.p.31
16 Conforme Gallo (1994) o “efeito-texto” é o efeito de realidade e unidade do enunciado.
17 INDURSKY, Freda. Da heterogeneidade do discurso à heterogeneidade do texto e suas implicações no 

processo de leitura. In: ERNEST-PEREUS, A. & FUNCK, S. (orgs.)  A leitura e a escrita como práticas 
discursivas. São Paulo, Educat, 2001. p.32

18 ORLANDI, Eni P. Discurso e Texto: formação e circulação de sentidos. Campinas, Ed. Pontes, 2001.p.114
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“escamotear” todas as ilusões do sujeito, tanto porque elas são necessárias para a formação 
de sua identidade (quer dizer, para a sua identifi cação com determinada posição-sujeito 
dentro de uma FD). Contanto, também não pretendemos reproduzir as metodologias que se 
pautam em uma objetividade do sujeito-autor, constituindo o texto como um todo original, 
homogêneo, coerente e unitário. O que pretendemos, ao repensar as propostas de produção 
textual dos materiais didáticos, é que, a partir de uma outra concepção de língua, uma outra 
concepção de sujeito - pautados na historicidade e na dispersão dos sentidos, possamos 
trabalhar o texto reinstalando, sempre, as suas condições de produção. É, a partir de um 
trabalho do ponto de vista das condições de produção, que se poderá perceber, e levar o 
aluno a perceber, a relação do texto com a situação imediata e interdiscursiva que o compõe; 
percebendo assim a relação imbricada do seu texto (aluno) com outros textos.

Quando dissemos que é, a partir da reinstalação das condições de produção que 
poderemos partir para um trabalho diferenciado de texto, não podemos esquecer, em 
primeiro lugar, o que entendemos por condições de produção: são todas as determinações 
histórico-sociais que caracterizam um processo discursivo. Segundo Courtine:

A noção de condições de produção do discurso regra, em AD, a relação da materiali-
dade lingüística de uma seqüência discursiva às condições históricas que determinam 
as produções; ela funda, assim, os processos de constituição do corpus discursivo 
(conjunto de seqüências discursivas dominadas por um estado dado, sufi cientemente 
homogêneo e estável, das condições de produção de um discurso).19

São as condições de produção, nessa perspectiva, que fazem a ligação entre o 
lingüístico, o histórico e o ideológico. Pêcheux (1997:82), afi rma que os elementos que 
fazem parte das condições de produção designam lugares determinados na estrutura de 
uma formação social, e que esses lugares estão representados nos processos discursivos 
em que são colocados em jogo. Dessa forma, ao mesmo tempo em que as condições de 
produção remetem à formação social em que o discurso é produzido, é através das próprias 
condições de produção que essa(s) formação(ões) social(is) se representam no processo 
discursivo. As condições de produção do discurso “mostram a conjuntura em que o dis-
curso é produzido, bem como suas contradições20”; é por isso que essa noção se mostra 
como diferencial e imprescindível na concepção de texto que queremos abordar; a partir de 
determinadas condições de produção o sujeito pode produzir o seu texto percebendo que 
ele não é a fonte dos sentidos, ao mesmo tempo em que se coloca no trabalho simbólico 
e imaginário de representação social.

E, é sob esse viés que olharemos para a proposição de textos em materiais didáticos, 
observando e considerando as condições de produção numa interdependência da língua, 
da história, da sociedade e do sujeito; confi gurando texto como lugar de tensão entre o 
mesmo e diferente, concebido na dispersão do sujeito,como um espaço simbólico em que 
faz intervir o trabalho político. 

Texto, na perspectiva que adotamos, não pode ser visto como um produto que tem 
uma origem determinada e um fi m pretendido, que deve conter uma progressão e uma 
sistematização determinada estruturalmente, enfi m, não acreditamos em uma concepção 
de texto como produto, instrumento exercitivo, um objeto de ‘habilitação’ e ‘avaliação’ 
do aluno sobre um determinado conteúdo.

19 COURTINE, Jean-Jacques Op. Cit. p.246
20 Cf. INDURSKY, 1997, p.28
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Ressignifi car tal concepção textual, necessitaria de um repensar teórico sobre o 

que é texto e suas condições de produção, além de desvincularmos o papel central da 
produção textual de sua organização lingüística interna ou tipológica. È preciso levar em 
consideração, inapelavelmente, as condições sócio-históricas de produção dos textos, a  
identifi cação de possíveis interlocutores que, no domínio de memória do sujeito-autor 
possam construir signifi cação, e, não confi nar o contexto sócio-histórico à mera situação 
de construção do texto, mas contribuir - no instante do trabalho com o texto - para que 
o sujeito-aluno tenha acesso às diferentes e divergentes posições que um discurso pode 
assumir em determinada FD. Dessa maneira, acreditamos, permitir-se ao sujeito-autor 
reconstituir (de uma forma ilusoriamente homogênea) a situação mediata, circunstancial, 
lingüística e intertextual necessária para que ele possa construir seu texto (enquanto efeito) 
como objeto acabado, constituído de uma totalidade com começo, meio e fi m. Precisarí-
amos, enfi m, como afi rma Orlandi (2001), dentro desta concepção de texto e ensino de 
produção textual, atestar-lhes:

o modo pelo qual, pela sua função de autor, o sujeito administra a dispersão 
e a pressão da multiplicidade das possíveis formulações (outras) no mesmo 
sítio de signifi cação. Jogo intrincado de diferentes formações discursivas, 
a Unidade resulta de uma construção imaginária que rege a incompletude 
e a dispersão real dos sujeitos e dos sentidos arregimentados pela força 
organizadora da ideologia, no funcionamento discursivo das relações de 
poder que se simbolizam.21

 
Acreditamos que, ao tratarmos o texto como materialidade, constituindo-lhes in-

terlocutores, relativizando o papel da língua, considerando sua condição histórica-social 
e ideológica e sua situação de produção, poderemos propiciar um trabalho de mudança 
do aporte teórico do sujeito-professor, fazendo intervir a história, preservando o caráter 
heteróclito e tenso da língua e comportando a ideologia como condição fundamental à 
produção de outro tipo de postura frente ao dizer. 

Fundamentados nestes pressupostos, com o intuito de fortalecer nossos questiona-
mentos sobre o ensino de produção textual, especifi camente em materiais didáticos, anali-
saremos, na sequência, uma proposta textual  do livro “Português”, de Abaurre e Pontara 
(ensino médio - volume único, 1999), com o intuito de observar como se constituem aí – a 
partir da teoria e de sua prática – o texto e suas relações com o ensino-aprendizagem. 

2. O texto sob a observação da teoria e da prática

A  proposta textual escolhida encontra-se no livro didático “Português”, de Abaurre e 
Pontara (ensino médio - volume único, 1999). Neste livro, as autoras entendem a linguagem 
como “uma atividade que modifi ca e constitui os interlocutores, e que é por eles constan-
temente modifi cada e manipulada” (MP, p.3), isto é, somente estudando-se a linguagem 
em relação ao uso efetivo que dela fazem os falantes, é que podem adquirir sentidos as 
discussões sobre língua, em todos os níveis de análise, além da metalinguagem necessária 
para a condução dessas discussões. Ancorado em tal visão de linguagem, os pressupostos 
pedagógicos deste livro didático baseiam-se na crença de que também o ensino de redação 

21 ORLANDI, Eni P. Op. Cit.  p. 97
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não se deve resumir a uma prática de produção de textos que se esgote em si mesma, ou 
seja, não bastam exercícios práticos e suas conseqüentes correções intuitivas para haver, 
segundo as autoras, “efetivamente o desenvolvimento de uma competência específi ca em 
leitura e produção de textos narrativos, expositivos e persuasivos” (MP,p.3). Para elas, é 
necessário discutir com os alunos, em aulas específi cas de produção textual, os tópicos 
relevantes para a compreensão das características formais e de conteúdo referentes aos 
vários tipos de texto, de forma que os alunos possam levar esse conhecimento no momento 
da produção de seus próprios textos.

É devido a essa concepção que Abaurre e Pontara afi rmam que não se parte do 
princípio de que basta “ser criativo” para escrever bem, a atividade de produção de tex-
tos, segundo elas, pressupõe o agenciamento de diversos recursos, conforme o projeto 
textual do autor, que, por isso, defi ne-se como um todo em que os aspectos estipulados 
devem aparecer, ou seja, o texto é um todo composto de partes. As autoras (MP, p.8) 
ainda ressaltam que deve-se empregar na construção de um texto: mecanismos de coesão 
referencial; mecanismos de articulação frasal; recursos oferecidos pelo sistema verbal 
(emprego apropriado de tempos e modos verbais); recursos próprios do padrão escrito na 
organização textual (paragrafação, periodização, pontuação); convenções para citação de 
discurso alheio; ortografi a ofi cial do Português, desconsiderando-se casos de idiossincrasia 
e palavras de freqüência muito restrita; regras de concordância verbal e nominal22.

No livro do aluno também são encontradas algumas observações teóricas sobre 
texto. No capítulo 3, intitulado: O Texto, as autoras esclarecem como o entendem.

O que é um texto? Um texto é uma manifestação lingüística produzida por alguém, 
em alguma situação concreta (contexto), com determinada intenção. (...) O que dá 
sentido a um texto é a combinação destes fatores: o lingüístico, o contextual e o 
intencional (...) Ele [texto] é sempre dirigido a alguém, ou seja, a situação de pro-
dução de um texto supõe a existência de um interlocutor a quem ele se dirige (...) 
O sentido dos textos é construído na interação entre o seu autor e o interlocutor a 
quem se destina.23

Nesta citação são apresentados, então, os três fatores preponderantes para a produção 
de textos na visão das autoras: o lingüístico - amplamente visto e esmiuçado no MP; o 
contexto - que, segundo Abaurre e Pontara, sem conhecê-lo se estará, muitas vezes, impos-
sibilitado de compreender a intenção do autor ao produzir um texto; e a intenção - que é a 
mola propulsora da produção textual, é ela que determina o sentido e a forma de construção 
do texto. Observamos, ainda, uma visão um pouco reducionista em relação ao papel do 
interlocutor. Segundo as autoras24, o interlocutor de um texto é o leitor a quem este texto 
se dirige preferencialmente ou, em outras palavras, é o leitor em quem pensa o autor no 
momento da produção de um texto. Há, para cada texto, não só um contexto, mas também 
um interlocutor preferencial, ou seja, o interlocutor somente lê aquilo que o produtor quer 
lhe repassar, ele não tem qualquer papel de inter-relação ou interferência nesta concepção 
de produção textual. Vejamos como todas essas noções se ajustam na prática.

22 Observe-se que todos os fatores envolvidos na construção textual elencados pelas autores dizem respeito 
a estrutura da língua e ao padrão lingüístico, em nenhum momento se apresentam fatores relacionados ao 
sentido ou à relação socio-histórica dos textos.

23 ABAURRE, M.L. & PONTARA, M.N. Português: volume único. São Paulo, Ed. Moderna, 1999.p.29
24 Ibidem. p.30
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Proposta de Redação - 1
Agora, com base nas informações obtidas, transforme o relato lido em um texto 
narrativo. Procure caracterizar melhor as personagens, criar um cenário no qual se 
desenvolve a ação, apresentar motivos para os acontecimentos, enfi m, elaborar de 
modo adequado os elementos necessários para a construção de um texto narrativo.

(ABAURRE & PONTARA, 1999 - ensino médio - cap.3, p.36)

Torna-se necessário contextualizar a proposta. Ela segue a uma tarefa em que é 
apresentada a transcrição de um relato oral (uma moça relata uma troca de carros feita em 
uma festa) e é pedido para os alunos identifi carem o acontecimento relatado, as circuns-
tâncias em que se deu tal acontecimento e as personagens envolvidas nele. A partir desta 
tarefa, propõe-se a redação acima. Torna-se necessário, também, verifi car o que as autoras 
compreendem por narração, já que se está pedindo, na proposta, para se transformar o relato 
em narrativa. Abaurre e Pontara apresentam a seguinte conceituação para os alunos:

A narrativa é um texto que pode ser defi nido como bem mais elaborado estrutu-
ralmente do que o relato, por um lado, e que, por outro, apresenta objetivos sensi-
velmente diferentes dos da crônica, sempre envolvida na análise do acontecimento 
contemporâneo. É bem verdade que nela também encontraremos fatos ou acon-
tecimentos relatados. Ocorre, porém, que a principal preocupação de alguém que 
elabora um texto narrativo não está centrada nos fatos, mas sim na maneira como 
são apresentados.25 

A partir dessa conceituação, fi ca-nos bem clara a visão distorcida que o livro didático 
apresenta sobre narração, ou seja, a forma de arranjo de signifi cados em tipos textuais não 
interfere em nada no processo de compreensão dos textos, apenas determina os modos de 
enquadramento e formatação de cada texto. Portanto, a produção textual proposta acima 
não tem a função de trabalhar a linguagem como uma atividade que modifi ca e constitui 
os interlocutores e é por eles modifi cada e manipulada, como afi rmado pelas autoras no 
MP, a proposta apenas serve para manipulação da linguagem, sem interesse pelo sentido, 
pela interlocução, nem ao menos pelo “desenvolvimento de uma competência específi ca 
em produção de textos” defendida pelas autoras e vista anteriormente, a não ser que esta 
competência esteja restrita à maneira como se deve apresentar os fatos em um texto. As 
concepções iniciais, apresentados no MP, sobre a descrença no ensino de redação como uma 
prática que se esgote em si mesma, é completamente esquecida no interior do material; se, 
na teoria, o sentido de um texto é construído no interação entre seu autor e o interlocutor 
a quem se dirige, na prática, o sentido nem mesmo tem relevância e, as concepções de 
autor e interlocutor são, ou apagadas, ou distorcidas. Na proposta de produção textual vista 
acima não é apresentado - nem implícita nem explicitamente - qualquer interlocutor; já o 
papel de autor, que, para Abaurre e Pontara, é aquele que “pressupõe o agenciamento de 
diversos recursos”(MP,p.3), é desempenhado pelas autoras do livro didático, pois são elas 
que apresentam um projeto textual, defi nem “as intenções”, e estipulam os aspectos que 
devem aparecer. Dessa forma, o papel do aluno é o de fazer os arranjos e adequar à forma 
pedida o que lhe é apresentado, muito mais um exercício do que uma produção textual, 
essa proposta se mostra como mais uma forma encontrada, dentro deste capítulo, de se 
compreender/apreender a estrutura da narrativa. E para não termos dúvida disso, vejamos 
as instruções dadas a essa atividade no MP:

25 Ibidem. p.34
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Como a proposta solicita que o relato oral apresentado na abertura da unidade 
seja transformado em uma narrativa escrita, o professor precisa observar se 
os alunos vão se limitar a apresentar os acontecimentos ou se terão o cuidado 
de introduzir caracterizações de personagens, cenário, se farão uma melhor 
construção do tempo... Enfi m, é preciso assegurar, no momento da correção, 
que o texto não se limite à apresentação do fato relatado, mas assuma as 
características estruturais de uma narrativa. (MP. p.22)[grifos nossos]

Reafi rmando o que havíamos dito, não importa o que se vai escrever, mas o modo 
como escrevê-lo. As instruções deixam claro que a apresentação do fato relatado é uma 
limitação do texto, o que se requer é a inserção dos elementos narrativos e sua estruturação 
característica. Como no relato apresentado não há referências às características básicas 
da narrativa como cenário, caracterização de personagens, espaço etc., o aluno terá que 
“criar” tudo isso, para dessa forma adequar-se ao que é proposto. Contudo, lembremos de 
uma afi rmação das autoras feita no início desta análise: “não se parte do princípio de que 
basta ‘ser criativo’ para escrever bem.” (MP, p.3). Quer dizer, na teoria a criatividade não 
é uma característica importante, mas na prática ela se torna essencial. Infelizmente, esta 
proposta revela o que observamos em nossa dissertação, que é a dissonância, nos materiais 
didáticos, entre teoria e prática.

3. Conclusão
 

A distância  e mesmo a contradição ente teoria e prática observadas nos livros 
didáticos, dos quais trouxemos apenas um exemplo, mas que se repete indefi nidamente, 
é inquietante. Mesmo quando não existe uma proclamação teórica determinada ou defi -
nida nos matérias didáticos, percebe-se, através de seus objetivos, que a teoria parece um 
discurso mouco, uma fachada ilusionista que apresenta algo que não irá se concretizar no 
interior do livro. Na prática de produção textual, o que se encontra, mesmo, é a desculpa 
para uma refl exão sobre um ponto complexo da teoria gramatical, ou um momento para 
exercitar determinado aspecto textual, ou ainda, um simples cumprir função dentro do 
capítulo, alienado a tudo que se tenha estudado, procurando “instigar a criatividade ou a 
socialização”.  Observamos que a transformação do texto no objeto e objetivo principal das 
aulas de língua somente fez, no livro didático, com que se mudassem as formas materiais 
(da frase para o texto) de aplicação dos mesmos conteúdos – sintáticos, morfológicos, estru-
turais. Aplicam-se, agora, aos textos, os mesmos exercícios e as mesmas exigências que se 
aplicavam à frase; e isto é um sinal claro de que a simples elucubração da signifi catividade 
do texto como único objeto real de ensino de língua não exerce maiores modifi cações na 
forma normativa de ensino que se tem visto até então. Requerer mudanças não signifi ca 
somente mudança de objeto, mas mudança de hábitos metodológicos, de posturas peda-
gógicas e, principalmente, mudanças na forma de constituir teoria e prática. 
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Função responsiva na fala de imigrantes alemães no 
Rio  Grande do Sul

Vejane Gaelzer1

Abstract: Getúlio Vargas, in the 1930s and 1940s, in Brazil, after taking on 
the presidency, wants to institute a conception of Brazilian nation and also to 
implement a National’s Plan that could be understood as a construction of a 
social imaginary of  Brazilian Nation, of citizenship.  
This article has the aim of rereading the historical happenings of the years 
1930 and 1940 in Brazil. In order to investigate them we supported our stud-
ies around Bakhtin’s (2004) conceptions, which proposed a challenge for 
perceiving the language, as a concrete social act, in an interactive perspective, 
which explores the conception of  discourse in a social order. In this order the 
dialogue of voices beyond the linguistic norms, will be brought about. Concep-
tions produced by Mikhail Bakhtin, such as polyphony, dialogism, ideological 
signs and meaning will be explored in this study. According to the author, the 
word is plurivocal because it brings the voice of the other and answers to the 
other. In this sense our goal is to show the  responsive function of the word in 
the discourse of the German immigrants at Rio Grande do Sul state. In order 
to do so, the discoursive corpus is constructed with of extracts of utterances 
of German immigrants that answer to the offi cial discourses.
Keywords: Immigrant, language, responsive function, social voices.

Resumo: Getúlio Vargas, nas décadas de 1930 e 1940, no Brasil, após 
assumir a presidência visa a instituir uma concepção de nação e também im-
plementar um Plano Nacional que pôde ser entendido como uma construção 
de um imaginário social de nação brasileira, de cidadania. 
Este artigo tem o propósito de reler os acontecimentos históricos dos anos 
1930 e 1940 no Brasil. A fi m de investiga-los alicerçamos nossos estudos em 
torno das concepções de Bakhtin (2004) que lançaram um desafi o de perceber 
a língua, enquanto ato concreto, social, numa perspectiva polifônica, que 
possibilita conceber os discursos na ordem do diálogo entre vozes sociais. 
A partir desta ordem o diálogo de vozes, para além das normas lingüísticas, 

1 Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Chapecó/Santa Catarina douto-
randa da linha de Estudos da Linguagem, área de concentração Teorias do Texto e do Discurso, na Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul.
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será posto em questão. Concepções produzidas por Mikhail Bakhtin tais como 
polifonia, dialogismo, signo ideológico serão exploradas neste estudo.
De acordo com o autor, a palavra é plurivocal porque traz a voz do outro e 
responde à voz do outro. Neste sentido, nossa meta é mostrar a função respon-
siva no discurso dos imigrantes alemães no Estado do Rio Grande do Sul. A 
fi m de realizar este trabalho, o corpus discursivo é construído com extratos de 
proferimentos de imigrantes alemães que respondem ao discurso ofi cial.
Palavras-chave: Imigrante, língua, função responsiva, vozes sociais.

 

Introdução

Este artigo é resultado de refl exões posteriores elaboradas em torno do tema de-
senvolvido na Dissertação de Mestrado, intitulada “Da Palavra à Palavra: a constituição 
do Sujeito-autor”. Nesta pesquisa, foram desenvolvidos alguns conceitos estudados por 
Mikhail Bakhtin (2004), tais como: dialogismo, polifonia, heteroglossia, gêneros discur-
sivos. Bakhtin (id.), em seus estudos, traz conceitos inovadores para sua época que são, 
mais tarde, reconhecidos e aprofundados por outros autores. 

Bakhtin (id.) lançou o desafi o de perceber a língua, enquanto ato concreto, social, 
em uma perspectiva de interação, que possibilita considerar a situação social, histórica e 
ideológica do sujeito e esta situação interfere na construção e na compreensão dos enun-
ciados. Nesta perspectiva, as palavras não constituem seus sentidos a partir da norma, mas 
a partir da realidade de quem enuncia e de quem as recebe. Isto signifi ca que as palavras 
têm efeitos de sentidos de modo diferente, conforme a situação social, em que o sujeito 
está inserido. Portanto, segundo Bakhtin (id.), as palavras carregam posições axiológicas 
e trazem consigo outras vozes sociais, elas perdem sua neutralidade no momento em que 
se inscrevem em uma situação social concreta. 

Neste sentido, este artigo procura contemplar e aprofundar a noção de função res-
ponsiva presente na obra ‘Marxismo e Filosofi a da Linguagem’(2004) de Mikhail Bakhtin 
, investigando as falas de imigrantes alemães, ao se referirem à época das décadas de 30 
e 40, no cenário do Plano Político Nacionalista do Brasil.

1 Sujeito e sentido

Na concepção bakhtiniana de língua, há diferença entre sinal e signo. A língua enquanto 
sinal não tem valor expressivo, não signifi ca nada. O sinal é apenas identifi cado, não produz 
refl exão e nem retrata nada, enquanto o signo, não é somente identifi cado, produz signifi cações, 
faz refl etir, porque “todo signo, inclusive o da individualidade, é social”2. 

Para o autor, a sinalidade é dialeticamente deslocada, absorvida pela nova qualidade 
do signo. Todo signo é social por natureza, tanto o exterior quanto o interior. Por isso, 
o que torna a língua um signo não é o reconhecimento do sinal, mas a compreensão da 
palavra, ao produzir sentido em situações sociais de enunciações precisas, pois “a palavra 
está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”3. Por-
tanto, por este viés teórico, a língua é um sistema de signos sociais, como uma corrente 
ininterrupta, de forma que o locutor a utiliza para suas necessidades concretas e defi nidas. 

2 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofi a da Linguagem. São Paulo, Ed. Hucitec, 2004. Trad. Michel Lahud 
e Yara Frateschi.p.59 

3 Idem. p.95
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Nesta concepção, não podemos falar de língua sem falar de sujeito, este inserido dentro 
de um processo sócio-histórico, assumindo uma posição que traz consigo juízos de valor. 
Dessa perspectiva, o sentido da palavra não pode ser entendido como único, estável e 
transparente, mas como efeito que é construído a partir de determinados lugares sociais e 
históricos, e o discurso mantém sempre relação com outros dizeres.  

Para o autor, “as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fi os ideológicos 
e servem de trama a todas relações  sociais em todos os domínios”4.O discurso, portanto, 
não é homogêneo, é atravessado por outros discursos e determinado sócio-historicamente, 
embora seja camufl ada a heterogeneidade que o constitui.  Nessa relação entre discurso e 
língua, a língua é neutra enquanto objeto, mas no momento em que se inscreve em uma 
ordem sócio-histórica, ela perde sua neutralidade. Esse outro olhar que Bakhtin (2004) 
lança sobre a língua nos abre espaço para percebê-la num viés social, onde de fato ela se 
transforma em linguagem. Os efeitos de sentido se dão na exterioridade e o sentido é efeito 
de determinadas condições sociais e históricas. 

Conforme Lähteenmäkï (2005), a língua, percebida pelo viés social, revela-se como 
Raznorechie, isto é, a expressão viva da fala dos sujeitos, a própria heteroglossia. Neste 
sentido, para Bakhtin (2004), na perspectiva polifônica e dialógica, a língua e a fala não se 
desvinculam, pois a unidade real da língua é realizada na fala, sendo esta, portanto, em sua 
totalidade, concreta, viva, social. Para tanto, o valor não está preso à língua, a exterioridade 
é constitutiva da mesma e todo dizer signifi ca a partir de algum lugar social e histórico. A 
consequência disto é que o sentido não pode ser controlado como efeito de uma voz uníssona, 
ele se produz num espaço de fronteiras e de deslizamentos. No domínio dos signos, cada 
esfera ideológica tem seu modo de apreender a ordem do real.  Para Bakhtin (2004), o signo 
linguístico ao se inscrever numa ordem histórica e simbólica, torna-se um signo ideológico 
que passa a refl etir e refratar outra realidade. 

Em ‘Estética da Criação Verbal (2003) Bakhtin defende que “a palavra deve deixar 
de ser sentida como palavra” 5 neutra, pois esta está imbuída de posições axiológicas. As 
palavras ao serem empregadas trazem consigo um juízo de valor, um “tom valorativo” 6 
presente nos processos e práticas discursivas. A cada nova situação social, a palavra torna-
se outra e a cada nova (re)assimilação adquire novo signifi cado. Em qualquer momento, 
o sujeito faz uso da palavra numa perspectiva dialógica, pois na sua voz ecoam outras 
vozes sociais. A palavra “saindo” do sistema da língua, ou seja, usada numa situação de 
comunicação discursiva, torna-se parte integrante do enunciado, numa relação dialógica, 
signifi cando de forma múltipla. Por esse viés, podemos dizer que o locus social, no qual o 
sujeito está inserido, determina a posição assumida. O sujeito inacabado está em contato 
com outras vozes que o integram numa relação dialógica sempre a partir da palavra do 
outro. 

1.1 Interação Dialógica de Vozes Sociais na Constituição da  Weltanschauung7 
de Imigrantes

Conforme Bakhtin (2004), a expressão comporta duas faces: o conteúdo (interior) 
e sua objetivação exterior para outrem, portanto, o ato expressivo move-se entre as duas, 
pois procede de alguém, assim como se dirige a alguém. Ao contrário do que muitos 
afi rmam, Bakhtin (id.) nos diz que a expressão é efeito da interação do exterior e do 

4 Idem. p.41
5 Idem. p.178
6 Ibidem. p.132
7 Depreende-se de Weltanschauung a concepção de mundo, a visão que se tem do mundo.
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modo como a consciência responde ao exterior. Neste sentido, o discurso é determinado 
por diversos elementos e não se restringe apenas à expressão interior, porque as formas 
discursivas exteriores interferem na ordem discursiva interior, no socialmente dado. O 
discurso interior recebe o discurso do outro e o recompõe com aquilo que já tem. Para o 
autor, “pode-se dizer que não é tanto a expressão que se adapta ao nosso mundo interior, 
mas nosso mundo interior que se adapta às possibilidades de nossa expressão, aos caminhos 
e orientações possíveis”8.

Se nos debruçarmos sobre o estudo da Era Vargas, podemos perceber que os dis-
cursos não se dão no vazio, mas na situação sócio-histórica das décadas de 30 e 40, que 
defi ne a condição identitária e social do imigrante e do brasileiro. É, neste período, que o 
governo aceita a vinda de imigrantes, e, ao mesmo tempo, cria uma série de mecanismos 
para controlar esses imigrantes.  Dentre esses mecanismos, Getúlio Vargas institui a im-
plementação do Plano de Nacional, que traduz a construção de um imaginário social de 
nação brasileira, de cidadania, e, assim, ofi cializa um Projeto Político de Nacionalização, 
objetivando a consolidação de uma “consciência nacional”. A política de nacionalização 
implica em legitimar algumas práticas e expurgar outras que ameaçavam esse projeto. Para 
tanto, o governo cria um discurso de um país miscigenado, unido por uma única língua e 
uma consciência nacional. A partir dessa política, desenvolvem-se algumas práticas e dis-
cursos que determinam comportamentos e lugares sociais. Neste cenário de imaginário de 
brasilidade, exclui-se o sujeito imigrante e constrói-se um olhar sobre ele, determinando-o 
socialmente e buscando apagar a sua identidade, sua memória e a sua história. Neste sen-
tido, os discursos dos imigrantes funcionam como respostas a essas práticas e discursos e 
nos esboçam a situação por eles vivida. 

O recorte tomado de um imigrante ilustra a situação de repressão policial, sofrida 
nas ruas da pequena cidade de Três de Maio, durante a hegemonia Vargas:

R1 (A): Houve fatos com crianças como era o caso de minha irmã, mais velha, que 
os policiais atacavam e queriam que ela falasse... queriam testar se ela soubesse 
falar o português e ela tinha difi culdade em falar em português e ela tinha um medo 
de encontrar um policial, porque os policiais cobravam, não se permitia, ah... falar 
alemão (EIHELBERGER, 2007).

Pelo recorte 1 (R1 doravante) podemos perceber, na prática, a construção do Projeto 
Político de Nacionalização na perspectiva dos imigrantes. Nas palavras deste imigrante, 
ecoa a memória sobre a situação de repressão vivida em relação à língua. A política 
de nacionalização do governo varguista proibia o uso de qualquer língua estrangeira e 
instituía a Língua Portuguesa, como sendo a única. Diante dessa medida de imposição, 
podemos perceber, no início do R1,  que a Língua Portuguesa é uma forma de controle. 
Quando o imigrante afi rma: “os policiais atacavam e queriam que sua irmã  falasse... 
queriam testar se ela soubesse falar o português”, encontramos um modo de verifi car se 
as medidas de proibição de línguas estrangeiras, no caso, a língua Alemã, estavam sen-
do respeitadas, isto é, uma forma de controle identitário e cultural sobre os imigrantes. 
Ao mesmo tempo, no fi nal da fala do recorte apresentado, transparece o medo por eles 
vivido em relação a esse controle, de modo que tentavam evitar o teste do conhecimento 
 ócus stico, para que não descobrissem que não falavam o Português.

8 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofi a da Linguagem. São Paulo, Ed. Hucitec, 2004. Trad. Michel 
Lahud e Yara Frateschi.p.118
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Pensar o discurso como um espaço de encontro de vozes, permite pensar o imi-

grante como um sujeito social que traz, no discurso, outras vozes, pensamentos, palavras, 
que fi zeram – fazem – parte da sua realidade social, que permearam a sua história e que 
brotam ao falar. 

Neste sentido, ao analisarmos as falas dos imigrantes e identifi carmos vozes que 
habitam seus discursos, podemos trazer a polifonia de Bakhtin (2004), pois há a possibili-
dade de escutar os discursos e percebê-los a partir de uma situação sócio-histórica, cientes 
de que são resultado de (re)assimilações de vozes sociais e não apenas estruturas. Nestas 
falas, há a presença de vozes sociais que se ocultam sob a aparência de uma única voz, 
uma voz que se sobressai e se pronuncia sobre as outras, mascarando o diálogo. Portanto, 
ao observarmos as refl exões teóricas, a partir do R1, o discurso do imigrante está num 
constante diálogo com as práticas de repressão e de controle do Governo Vargas e com 
as palavras dos próprios imigrantes. O enfoque dado às palavras está relacionado com 
os saberes aceitos, conforme os discursos que se referem ao imigrante, e estes dependem 
da compreensão de mundo do sujeito e da situação social em que se encontra.

Em ‘Problemas da Poética de Dostoievski (2005) Bakhtin  observa que, longe 
de conviverem harmoniosa e consensualmente no interior do discurso, as múltiplas 
vozes estão, antes, em constante tensão que desembocam em contradições e descen-
tramentos. Por causa desta convivência de múltiplas vozes, as palavras não são “nos-
sas” apenas, elas nascem, vivem e morrem na fronteira do nosso mundo e do mundo 
alheio, participando desse mundo de múltiplas vozes, de deslocamento no plano da 
linguagem, pois “a palavra, a palavra viva, indissociável do convívio dialógico, por sua 
própria natureza quer ser ouvida e respondida”Minha palavra permanece no diálogo 
contínuo, no qual ela será ouvida, respondida e reapreciada” […].9O autor nos mostra 
que a constituição do discurso acontece no âmbito social numa interação dialógica de 
vozes, constituindo a Weltanschauung. 

Nesse processo, aparece a manifestação de pluralidade de palavras, pois elas são 
combinadas de formas diferentes no enunciado. Neste sentido, Bakhtin (2004) propõe 
que o discurso não pode ser compreendido fora da situação social, pois o falante tem um 
destinatário real ou imaginário ao produzir sua fala, como se fosse uma resposta, numa 
interação ativa. Isso signifi ca que as palavras da língua estão sempre inevitavelmente 
perpassadas pelas palavras do outro, elaborando uma resposta de seu próprio discurso. 
Dessa forma, há sempre a voz do outro presente na voz do falante, pois um discurso 
sempre se constitui numa relação de alteridade com o outro, “toda enunciação é uma 
resposta a alguma coisa construída como tal”10. Isso porque somos constituídos social 
e ideologicamente. Em qualquer discurso há um posicionamento do sujeito, uma vez 
que ao falar, este sujeito posiciona-se diante da situação e as palavras representam uma 
visão de mundo de quem enuncia. Portanto, conforme o autor, o discurso é um refl exo 
subjetivo do mundo objetivo, uma (re)leitura a partir da leitura alheia e esta é feita a 
partir do  ócus social. Neste sentido, no discurso dos imigrantes, emerge um diálogo de 
vozes sociais, que institui posições sócio-axiológicas, porque ele é um refl exo subjetivo 
da Weltanschauung e efeito das palavras alheias. 

9 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski.. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2005. 
Trad. Paulo Bezerra, p.356

10 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofi a da Linguagem. São Paulo, Ed. Hucitec, 2004. Trad. Michel 
Lahud e Yara Frateschi. p.98
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1.2 Ecos e Ressonâncias na Fala de Imigrantes

As palavras, enquanto signos lingüísticos, são desprovidas oralmente de um autor, 
não assumem posições axiológicas, nada expressam. Bakhtin (2003) afi rma que “as palavras 
em si não são de ninguém, em si mesmas nada valorizam, mas podem abastecer qualquer 
falante e os juízos de valor mais diversos e diametralmente opostos dos falantes”11. Por isso, 
sem uma situação social, sem um tom expressivo12, sem a alteridade, as palavras não passam 
de signos linguísticos abstratos e neutros. Entretanto, ao serem proferidas por alguém, na 
comunicação discursiva, assumem posições e recebem um sujeito e, no mesmo momento, são 
(re)assimiladas, reelaboradas e trazem ecos de vozes alheias. Portanto, o sujeito do discurso 
ao proferir suas palavras, habitado por palavras alheias, exprime sua visão de mundo e emite 
juízos de valor, desencadeados na interação com outro. Neste sentido, a interação acontece 
em uma situação sócio-histórica concreta. O enunciado carrega consigo a réplica possível, 
porque todo enunciado procede de alguém e dirige-se a outro, cuja compreensão responsiva 
ativa está no próprio enunciado. Toda compreensão supõe um diálogo, porque “compreender 
é opor à palavra do locutor uma contrapalavra”13. É como se, na compreensão, o interlocutor 
formulasse uma resposta ao enunciado do locutor, mesmo que essa resposta esteja apenas na 
compreensão interior, sem expressá-la oralmente. Os sentidos dos enunciados estão justa-
mente nesse processo de interação entre quem diz e seus interlocutores, isto é, “no processo 
de compreensão ativa e responsiva”14. Os sujeitos ao falarem, respondem implicitamente ao 
discurso do outro num diálogo constante de vozes, sob aparência de uma voz.

A seguir, traremos um recorte da fala de uma imigrante que vive na cidade de Santa 
Rosa, localizada no interior do Estado do Rio Grande do Sul. Este recorte traz um relato 
sobre as práticas de violência simbólica sofridas durante o Governo Vargas:

R2(B) „Na ja, mein Vater muβte seine ganze Bücher nach Tuparendi nehmen – auf 
die Delegacia – Säcke voll. So gute Bücher, so schöner... Mein Vater war ja Pfarrer, 
er war ja garnicht politisch. Er hatte garnicht  mit politik zu tun. Es waren Bücher für 
Pfarrer, aber es war auf Deutsch. Er muβte alles nach Tuparendi bringen. Sie haben 
es auf einander geworfen vor die Delegacia und alles verbrand  15

Pela fala da imigrante do recorte 2 (R2)  tomamos conhecimento sobre fatos 
ocorridos com  bens de famílias de imigrantes alemães, como com os livros, e, ao mesmo 
tempo, esta traz uma resposta às práticas políticas de repressão da política de nacionali-
zação do governo varguista, cujo objetivo era manter sob vigilância os comportamentos 
dos imigrantes e manter a ordem nacional. Assim, os imigrantes eram proibidos, além de 
falar alemão, de manter em suas residências qualquer material que estivesse nessa língua, 
mesmo que fossem livros de pregação religiosa. Pela afi rmação da imigrante, “meu pai 
era pastor, ele nem era político”, podemos perceber que o objetivo do governo estava 

11 BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal.. São Paulo, Ed.Martins Fontes, 2003. Trad.: Paulo Bezer-
ra. p.190

12 O tom expressivo é uma característica referente somente ao enunciado não à palavra, pois o falante pode dar 
tons expressivos à mesma palavra, conforme contexto social concreto o exigir.

13  BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofi a da Linguagem. São Paulo, Ed. Hucitec, 2004. Trad. Michel 
Lahud e Yara Frateschi. p.132

14  Ibidem. p.132
15 “Meu pai foi obrigado a trazer todos os seus livros para Tuparendi – na delegacia -  sacos cheios. Assim, bons 

livros, tão bonitos... Meu pai era pastor, ele nem era político. Ele  não tinha nada a ver com  a política. Eram 
livros para pastor, mas estavam em alemão. Ele precisou levá-los a Tuparendi. Eles os jogaram num monte 
na frente da delegacia e queimaram tudo”[Nossa Tradução].
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claro para eles, pois sabiam que estavam sendo controlados e vigiados, e que tentavam 
afastá-los da política. A depoente reforça isto ao dizer que os livros “não tinham nenhuma 
relação com a política”. Isto é uma resposta que procura refutar a ideia de que eles eram 
uma ameaça política à nação e mostra a ação violenta do governo, em nome da segurança 
nacional, para proteger o país de ideias contrárias. 

Esta fala, “Livros assim tão bons, tão bonitos...Eles jogaram num monte na frente 
da delegacia e queimaram tudo”, ilustra uma denúncia da repressão vivida por imigrantes 
na época e demonstra o que o governo procurou fazer com elementos identitários desses 
imigrantes. Desse modo, neste recorte, ecoa a Weltanschauung do Governo sobre os 
imigrantes: a de serem um perigo ao país e, portanto, precisavam ser anulados e ter a sua 
cultura e sua identidade substituídas. 

O fato não era apenas ser imigrante, isto não era exatamente um problema, desde 
que o sujeito se assumisse como brasileiro e negasse qualquer laço com a sua história e 
a sua identidade. Sabemos que o governo varguista não estava apenas preocupado com 
a construção da identidade do povo brasileiro, a questão era política e a expressão “alles 
verbrandt“, isto é, “queimaram tudo“, ilustra as tentativas das práticas do governo em 
anulá-los culturalmente. Para os imigrantes, “alles“, isto é,  “tudo“, que estava em Lín-
gua Alemã, representa um elo de ligação com a sua cultura e procuravam preservá-la. 
Portanto, ao queimar os livros está subententida a destruição simbólica desses imigrantes, 
determinando-lhes outros livros, outras leituras, outro sentimento de pertencimento. 

A seguir, temos um recorte de fala de um imigrante da mesma cidade e este recorte 
também ilustra a repressão vivida, na época, por causa da Língua Alemã:

R3 (C): os livros, eram tudo perseguido, os panos de parede em alemão, foi tudo 
levado, foi arrancado da parede, né... porque eles eram perseguidos  demais na época, 
ninguém podia ter nada em alemão...

O recorte 3 (R3), como o R2, revela a violência vivida pelos imigrantes. Nos dois 
recortes, fi ca clara a prática política xenofóbica por parte do governo varguista, tentando 
construir um sentimento da nacionalidade brasileira. A violência pode ser percebida no R3, 
ao imigrante se referir “foi tudo levado, foi arrancado da parede”, como se fosse um modo 
simbólico de lhes arrancar a bagagem cultural, porque nada poderia lembrar-lhes a cultura 
alemã. Na fala ressoa a visão sobre este governo, que procura violentamente substituir a 
cultura. A afi rmação, “Ninguém podia ter nada em alemão...”, nos remete à anulação e à 
proibição dos elementos perigosos para a construção de uma união nacional em torno de 
uma única cultura brasileira. Criam-se mecanismos, nos quais os cidadãos se reconhecem 
como brasileiros e, para tanto, devem aplicar a lei àqueles que não a respeitam, denunciando 
e vigiando os que não se adaptam. Neste cenário, os imigrantes eram proibidos de falar 
alemão, ter livros, quadros ou panos de parede em alemão, administrar escolas, proferir 
cultos em alemão, não lhes era permitido atuar em atividades sociais, educacionais, muito 
menos, em atividades políticas. Temos, portanto, nessas práticas, um estado repressor e 
xenófobo, que pautado em respaldo jurídico, cria dispositivos para reprimir e anular o 
elemento ameaçador para o Plano Nacional. 

Considerações f inais

O trabalho aqui apresentado pretendeu refl etir sobre a função responsiva das pala-
vras nos discursos de imigrantes alemães.Para tanto, trouxemos alguns recortes de falas 
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destes imigrantes.  Investigar a função responsiva da palavra mobilizou algumas questões, 
como práticas políticas do Regime Vargas, as noções de signo ideológico, situação social e 
objeto simbólico. No centro dessas questões, temos a palavra, que se inscreve numa ordem 
social e simbólica para signifi car, tornando-se um signo ideológico que se produz no seio 
do campo social e histórico e que passa a refl etir e refratar a realidade. 

Neste sentido, as práticas discursivas estão ligadas às práticas sociais. A palavra 
plurivocal traz a voz do outro e responde ao outro. Dessa forma, ao nos debruçarmos so-
bre as falas dos imigrantes, percebemos que elas vêm carregadas de respostas às práticas 
políticas de violência, de controle e de repressão do governo varguista, cujo objetivo era 
colocar o imigrante na condição de inimigo do Estado. 

Neste panorama, estes imigrantes se reconhecem e a partir daí procuram dizer 
que eles não eram uma ameaça ao país e à sua ordem e que não tinham relação com 
a política, possuíam livros relacionados à pregação religiosa ou panos de parede que 
compunham uma forma de enfeite e um modo de identifi cação. A Língua Alemã é um 
elemento simbólico que lhes remete a um sentimento de pertencimento e à preservação 
identitária. Portanto, as falas destes imigrantes precisam ser tomadas a partir da hegemonia 
política da Era Vargas e aí serem signifi cadas; isto é, reconhecemos a relação de vozes 
que permeiam e constroem a historicidade destes imigrantes e buscamos a possibilidade 
de dar voz a estes que foram repreendidos e apagados sob a égide de uma voz mais forte, 
mascarando a violência e a repressão.
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Resenha 

A inevitabilidade do destino em Sargento Getúlio, de João 
Ubaldo Ribeiro

Gustavo Henrique Rückert1

A crença na inevitabilidade do destino – daimon – encontra raízes na cultura grega. 
As moiras, ao tecer os fi os do destino, teciam o resultado das ações humanas. Por mais 
que Édipo lutasse contra o seu destino, nada adiantaria, ele já estava traçado. Alea jacta 
est. E somente os deuses é que poderiam lançar a sorte dos homens. 

Em Sargento Getúlio2, de João Ubaldo Ribeiro, 1971, temos um romance em que a 
tensão gira em torno da inevitabilidade do enredo. O motivo, contudo, não é a divinização 
do destino, como nas obras helênicas, mas a personalidade do protagonista. O prólogo 
do livro já diz tudo: “Nesta história, o Sargento Getúlio leva um preso de Paulo Afonso 
a Barra dos Coqueiros” (Grifo meu). Ou seja, por mais que haja uma tensão em torno do 
cumprimento ou não da missão designada ao Sargento – e personagens como a sua Luzinete 
possam sugerir a deserção e Getúlio refl etir sobre isso – já está escrito: ele levará o preso 
até a Barra dos Coqueiros. Por quê? A resposta também está no próprio prólogo: “É uma 
história de aretê”. Assim, a virtude e a honra são os motivos da inevitabilidade. Afi nal, são 
os constituintes principais da obra, como é anunciado. 

O protagonista Getúlio – um matador – é quem guia o leitor nessa jornada em pri-
meira pessoa num fl uxo explosivo de fala em tempo presente. Dessa forma, com a ausência 
de um distanciamento do caso narrado e do narrador, há uma exaltação subjetiva por parte 
deste conforme aumenta a tensão do confl ito. Getúlio, sendo Sargento, fora designado à 
missão de conduzir um preso político de Paulo Afonso a Barra dos Coqueiros – divisa 
da Bahia e do Alagoas até Sergipe. A ordem é de Acrísio Antunes, líder do PSD que já 
havia encomendado vinte trabalhos – mortes – do Sargento; e o preso, um intelectual da 
UDN. O romance inicia in media res e uma inversão política põe a missão em suspeita. 
Getúlio é avisado por terceiros de que sua missão estaria suspensa. Entretanto, como não 
é avisado pelo próprio Acrísio Antunes, ele suspeita daqueles que lhe dão a informação da 
suspensão e decide cumprir a sua palavra a qualquer custo. Ao longo da jornada, desabafa 
sobre sua vida, o assassinato da sua mulher, grávida, de sua autoria tendo por justifi cativa 
um adultério, sua relação com Acrísio, seu caso com Luzinete.  Para, por fi m, cumprir 
sua palavra e comprovar sua virtude, comete inúmeros crimes – inclusive o homicídio de 
outros militares – e acaba entregando a sua vida. 

1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Letras/UFRGS 
2 Obra que rendeu o prêmio Jabuti de Autor Revelação a João Ubaldo Ribeiro.
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A fonte do romance, segundo João Ubaldo, é uma história muito ouvida em sua 

infância: seu pai sempre contava um antigo caso de heroísmo. Assim, num enredo baseado 
numa idade moderna, Getúlio se constitui com valores pré-modernos, arcaizantes, comuns 
às classes militares. Para o Sargento, a honra está acima de qualquer coisa, respeitando a 
qualquer custo às ordens dos níveis hierárquicos acima do seu. É, portanto, o braço armado 
de seu chefe, o mentor das ações. É por isso que se Acrísio Antunes não deu, pessoalmente, 
novas ordens suspendendo a entrega, Getúlio a fará: “se eu tomo o recado e não levo o 
homem, fi co sem graça” (p.101). “Eu o levo, sim. Nunca fui de falhar no meio, eu levo, 
sim” (p.102). “Deus me livre que eu não leve o coisa comigo e não entregue” (p.103). 
“Chegar em Aracaju com o peste (...) isso eu chego, em Aracaju eu encosto com ele, nem 
que seja nem que seja, nem sei, mas encosto” (p.107). Getúlio repete inúmeras vezes ao 
longo da trajetória o fato de que não desistirá, cumprirá a missão de qualquer forma, afi r-
mando sua honra, primando pelo caráter. Os crimes cometidos são justifi cáveis: tentaram 
impedir que cumprisse sua tarefa. O protagonista está “prensado entre dois mundos”, como 
refl ete Dacanal. As crises políticas e o advento do mundo moderno não mais comportam as 
virtudes essenciais de Getúlio. Logo, ele se encontra “sem mundo e sem tempo” e parece 
ter consciência disso, revelando o seu desânimo:

Porque a vida é comprida demais e tem desastres. Quem agüenta a velhice que vai 
chegando, os espotismos e as ordens falsas, a dor de corno, as demoras em tudo, 
as coisas que não se entende e a ingratidão quando a gente não merece, se a gente 
mesmo pode se despachar, até com uma faca” (p.102). 

Em suma, o leitor sabe o que acontecerá com Getúlio e ele mesmo sabe. Chega 
a refl etir muitas vezes sobre outras possibilidades de destino: “Pois é, Luzinete, olhando 
assim pela janela, podia fi car aqui. Mas tem horas que se pode fi car , horas que não se 
admite” (p.125). Enfi m, ter uma vida estável ao lado de Luzinete opõe prazer à honra: 
inaceitável para seu caráter. Ele cumprirá sua missão sabendo que morrerá. Prefere, como 
os heróis épicos, morrer em luta, morrer macho. Sua tragédia é inevitável. E quando chega 
em seu destino e o confronto com os demais militares se torna insustentável, seu fl uxo 
de fala se torna mais frenético ainda e é seguido pelo silêncio: “ (...) vidaeu sou eu e vou 
e quem foi ai mi nhalaran jeiramur chaai ei eu vou e cumpro e faço e ” (p. 163). Assim 
como o homônimo Getúlio Vargas, em carta, anunciou que saía da vida para entrar para a 
história, Getúlio dos Santos Bezerra – nome de 7 sílabas, dá verso popular! – sai da vida 
querendo entrar para o lendário, querendo que sua vida seja sempre lembrada como uma 
grande história de aretê. 
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DACANAL, José Hildebrando. O sargento sem mundo. In: Nova Narrativa Épica no 
Brasil. Porto Alegre: Sulina, 1973, pp. 89-99.
RIBEIRO, João Ubaldo. Sargento Getúlio. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2007. 4ª edição. 
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Resenha

O discurso: estrutura ou acontecimento1

Rodrigo Oliveira Fonseca

Na Nota ao Leitor que abre a edição brasileira de Discourse: Estructure or Event?, 
Eni Orlandi afi rma que Pêcheux, sem negar o percurso pelo marxismo, experimenta os 
seus limites. Pode ser válido acrescentar que provavelmente não o faz por vontade de 
atravessá-los, e sim para alargá-los, estendê-los. 

Eis Michel Pêcheux, partidário e amante do fogo caloroso do trabalho crítico, alheio 
às convenientes e frias fogueiras incineradoras de vestígios e comprometimentos (que, 
segundo ele, só produzem fumaça2),... talvez seu maior legado, junto a seus companheiros 
de equipe e empreitada, tenha sido jamais isolar-se no seu quintal particular (qual seria 
este, a fi losofi a?, a psicologia?, a linguística?, a AD?), não acomodar-se no “seu terreno 
próprio” ou nas linhas delimitadoras de um jogo bastante previsível como muitas vezes o 
é a produção teórico-acadêmica. Com Pêcheux vemos com clareza a necessidade de partir 
para aqueles terrenos aos quais é preciso ir, reconhecê-los em meio às conjunturas sempre 
complexas do saber e do agir, e não ceder aos atalhos e trilhas gastas pelas convenções e 
conveniências.

Metáforas como as futebolísticas – cada vez mais presentes no universo político 
brasileiro da Era Lula, mas já utilizadas no início da Era Mitterand na França – podem 
ser (sem que necessariamente sempre o sejam) extremamente limitadoras. O desenvolvi-
mento histórico e científi co não tem quem lhes limite os avanços com um apito na boca, 
e as invasões de campo não necessariamente levam à suspensão do tempo. O problema, e 
aí entramos em O discurso: estrutura ou acontecimento, é que justamente estas e outras 
metáforas, em sua aparente transparência e universalidade de aplicação, podem trabalhar 
consigo certas discursividades que capturam e neutralizam o real histórico naquilo que 
este tem de mais fugidio e arrebatador. Elas conseguem fazer com que o novo ou poten-
cialmente novo, de forma evidente e inequívoca, apenas confi rme e atualize o cristalizado. 
Desarmam bombas.

1 Campinas, SP: Pontes, 1997. Tradução de Eni Orlandi do original Discourse: Structure or Event?, texto origi-
nalmente apresentado por Pêcheux na conferência “Marxismo e Interpretação da Cultura: Limites, Fronteiras, 
Restrições”, realizada na Universidade de Illinois Urbana-Champaign, de 8 a 12 de julho de 1983. 

2 Michel Pêcheux, Só há causa daquilo que falha ou o inverno político francês: início de uma retifi cação. Ane-
xo de Semântica e Discurso – uma crítica à afi rmação do óbvio. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1997, p. 
294. 
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Ganhamos! Ganhamos? Ganhamos...

Pêcheux percorre e entrecruza três instigantes caminhos para empreender uma re-
fl exão sobre o discurso como estrutura e como acontecimento3. O primeiro é propriamente 
uma análise discursiva, daquelas que abrem um vasto horizonte e nos convidam a seguir. 
Com o anúncio, na noite de 10 de maio de 1981, do resultado do segundo turno das eleições 
presidenciais francesas, milhares de pessoas, esfuziantes, reúnem-se na Praça da Bastilha 
e em muitas outras praças do país e entoam gritos de vitória, dentre eles um que se espa-
lha e gruda no acontecimento: “On a gagné!”, “ganhamos!”. Temos então uma imagem 
semelhante à da fi nal de um campeonato de futebol, sobretudo pela forma espetacular e 
midiática com que ela é transmitida e retransmitida. Nesta mesma noite o acontecimento é 
debatido (e conjurado...) pelos analistas políticos no “especial-eleições” da TV, que evocam 
diferentes enunciados, tendo alguns destes já prefi gurado discursivamente o acontecimento 
antes mesmo das eleições, na esperança de antecipar (de forma controlada) ou de evitar a 
sua vinda. Na transmissão em “mão única” da mídia corporativa os que fi cam sentados a 
assistir não estão na frente das câmeras.

Trabalhando um conteúdo político para este resultado ao mesmo tempo transparente 
e opaco, evidente e equívoco, ao “ganhamos” daquela noite somar-se-ão enunciados que 
minimizam ou “burocratizam” a dimensão do acontecimento (F. Mitterand é eleito presi-
dente da República Francesa), assim como enunciados imbuídos em aterrorizar o público 
mais aterrorizável (A coalização socialista-comunista se apodera da França), dentre outros. 
Em meio a este denso confronto discursivo, num jogo metafórico incessante (mas também 
parafrástico), é que o acontecimento daquela noite vai sendo sobredeterminado por redes 
de memória capazes de o absorver em suas séries. 

Pelo ângulo com o qual a mídia massifi ca o acontecimento, impera a busca de 
uma univocidade transparente e de coerções lógicas disjuntivas4, de modo a não caberem 
dúvidas – a não ser aquelas performáticas, que funcionam quase como ameaças, como 
Vejamos como ele irá se comportar! Entretanto, na própria materialidade simbólica de 
“On a gagné”/“ganhamos” já podemos nos deparar com a opacidade do acontecimento: 
Quem ganhou? Ou melhor, quem realmente ganhou? Ganhou o quê, efetivamente? E o 
que signifi ca “ganhar” neste caso? Questões absurdas de serem postas a propósito de um 
resultado esportivo, questões até corriqueiras no universo sócio-político. 

Se incluímos no questionário o dado de que esta eleição marcou o fi m do Programa 
Comum da União da Esquerda, que uniu socialistas e comunistas entre 1972 e 1978 e mo-
bilizou diversos trabalhos em análise do discurso5, teremos ainda outra questão: a esquerda 
ganhou, quando menos se esperava, como consequência do seu trabalho anterior ou teria 
sido mero acaso, um furo, uma sorte? (aqui Pêcheux evoca um fi lme de Chaplin no qual 
o personagem Carlitos, após muito tentar acertar a bola de basquete no cesto, justamente 
a acerta quando desiste de tentar e a lança desajeitadamente, de costas).

Após aprofundar cada uma destas questões, Pêcheux encerra esta sua análise aler-
tando para a necessidade de se evitar duas tentações: a que busca de todo modo negar a 

3 Importante destacar aí a conjunção “e”, dada a “pegadinha” ou provocação do título original, com sua estru-
tura disjuntiva “A: X ou Y?”.

4 Fenômeno bastante conhecido no Brasil, que força a bipolarização eleitoral (contra ou a favor do Plano Real? 
Contra ou a favor dos Programas Sociais?) para manter o debate (e o próximo governo) no campo conserva-
dor, minimizando as chances de aparecerem “terceiras forças” e de debates de maior fôlego.

5 Como podemos ver no depoimento de Courtine sobre as análises contrastivas dos anos setenta, feitas para 
mostrar as contradições do Programa Comum (e daquela aliança!) por trás do “sentido comum” das palavras. 
Análise do discurso político: o discurso comunista endereçado aos cristãos. São Carlos, SP: EdUFSCar, 
2009, p. 126. Quanto à eleição de 1981, o PCF apoiou Mitterand somente no 2o turno. 
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equivocidade do acontecimento, assentando-se na estabilidade lógica (pela qual poderíamos 
pensar numa formulação do tipo “não há o que questionar, é exatamente isso e apenas 
isso o que aconteceu; afi nal, as instituições têm regras e estas valem para todos, inclusive 
para a esquerda”); e a tentação que busca negar o próprio acontecimento em si, negando 
qualquer novidade e ruptura histórica, por menor que seja (“não aconteceu absolutamente 
nada, tudo continua igual; afi nal, no capitalismo o Estado seguirá irremediavelmente como 
aparelho de dominação burguesa”). Temos aí, em termos políticos, a socialdemocracia mais 
“pragmática” e o esquerdismo mais “cínico”, socialistas e comunistas se engalfi nhando 
em leituras estreitas, entrecruzando proposições de aparência logicamente estável, mas ao 
mesmo tempo gritante e irremediavelmente equívocas. 

Coisas-a-saber pra seu governo
Sujeitos pragmáticos que todos somos na gestão de nossa existência cotidiana em 

suas diversas urgências e tecnologias, temos certa necessidade de estabilidade e homoge-
neidade lógica. Esta, porém, choca-se invariavelmente com o real, que sempre extrapola 
o racional. O possível-hipotético do pode ser assim detém-se no impossível que seja de 
outro modo do não pode não ser assim, fazendo com que a aprendizagem e a aventura 
humana seja um processo de encontros, topadas e tropeços6. Demandamos um “mundo 
semanticamente normal” (normatizado, acrescenta imediatamente Pêcheux), mas para 
além desse “horizonte vital” que vai desmanchando-se na medida em que o seguimos (mas 
justamente e apenas quando o seguimos), há que se perceber também que tais demandas 
de normalidade, homogeneidade e estabilidade são igualmente demandas de Estado:

(...) esta necessidade de fronteiras coincide com a construção de laços de dependência 
face às múltiplas coisas-a-saber, consideradas como reservas de conhecimento acu-
muladas, máquinas de saber contra as ameaças de toda a espécie: o Estado e as insti-
tuições funcionam o mais freqüentemente – pelo menos em nossa sociedade – como 
pólos privilegiados de resposta a esta necessidade ou a essa demanda. (p. 34)

Nessa segunda parte, com um raciocínio vigoroso em sua escalada, Pêcheux mostra 
os limites de um ambicioso projeto de ciência régia, a homogeneizar, unifi car e coordenar 
todas as “coisas-a-saber” – projeto esse que remonta a escolástica aristotélica, atravessa 
o positivismo em seus desdobramentos, e chega mesmo à ontologia dialética marxista, 
que cedeu ao desejo de onipotência, o de constituir-se numa fi losofi a unifi cada e pronta, 
a pretender montar “bibliotecas celibatárias” (protegidas contra saberes não-marxistas) 
possíveis a partir de uma ruptura epistemológica pretensamente análoga ao impacto das 
descobertas de Galileu sobre a física7.

Há pelo menos dois grandes problemas deste projeto de uma ciência régia. Em 
primeiro lugar, a aversão à equivocidade, pela necessidade suprema de homogeneidade 

6 Dominique Lecourt, um epistemólogo de grande infl uência sobre a equipe de Pêcheux, considera a história 
efetiva do conhecimento científi co como a história de suas rupturas, fracassos, contradições e perigos, deven-
do prestar maior atenção aos erros e hesitações que à verdade, de tal modo que ela conforma um espaço aberto, 
e não sistemático. Para una crítica de la epistemologia. Buenos Aires: Siglo Veinteuno, 1973, p. 28-29.

7 Crítica (autocrítica!) essa também realizada pelo mestre Althusser, que cunhou a imagem de Marx como o 
descobridor do “continente história”. Ver, p. ex., o texto Dos o tres palabras (brutales) sobre Marx y Lenin: 
“O que [Marx] nos ofereceu não é um sistema total, unifi cado e concluído, mas sim uma obra que implica 
princípios teóricos e analíticos sólidos, e juntamente a isto difi culdades, contradições e lacunas” (Eco, 
Revista de la cultura de occidente. Bogotá, tomo XXII/5, marzo 1978, n.197, p. 517 - tradução minha do 
espanhol para o português). 
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lógica e pela coerção disjuntiva imposta indistintamente a saberes e regiões do real os mais 
heterogêneos (afi nal, tal Ciência-Estado deveria governar domínios que vão da natureza à 
sociedade e à história). Considerações como “sim, ganhou, mas não exatamente” e “Fula-
no é muito ‘militar’ no civil” (que de acordo com Pêcheux são perfeitamente dotadas de 
sentido), seriam tidas por absurdas. 

Em segundo lugar, a proibição “ofi cial” da interpretação (ou de outras interpreta-
ções), no momento mesmo em que ela se dá. Não basta redizer com Marx a XI Tese sobre 
Feuerbach, “os fi lósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras; o que 
importa é transformá-lo” e não levar muito em consideração o combate que ali se travava 
contra determinado tipo de materialismo ingênuo (e outros tantos que logo vieram contra 
os formalismos e cientifi cismos) e, sobretudo, não levar em conta o gigantesco trabalho 
de estudo e reinterpretação que Marx empreendeu até o fi nal de sua vida sobre aquilo que 
deveria ser transformado. 

Mas Pêcheux não escreve para proteger Marx ou proteger-se nele – e apela veemen-
temente para que outros não o façam! Não são poucos os seus questionamentos em relação 
às “aplicações científi cas” do marxismo, como por exemplo a distância entre os primeiros 
“instrumentos” utilizados (herdados/emprestados da burguesia, como o sindicato e o partido, 
que segundo Pêcheux continuaram, a grosso modo, se parecendo com o que eram antes) 
e suas novas fi nalidades revolucionárias e científi cas8. O mais grave para Pêcheux é que 
aquela mesma falsa aparência de homogeneidade das outras pretensas ciências régias, com 
sua estabilidade discursiva, seguiu reinando em diferentes variantes do marxismo9. 

Não devemos esquecer que o grande acontecimento que foi a Revolução Russa 
deu-se justamente contra uma leitura mecanicista da obra O Capital, muito popular à 
época. Tragicamente outras leituras mecanicistas continuaram sendo produzidas... Mas o 
que fazer? A responsabilidade é grande, e é intransferível. Pêcheux fecha este capítulo de 
forma dura: há que se encarar o fato de que a história é uma disciplina de interpretação e 
não uma física de tipo novo. Talvez seja o caso de concordar com Slavoj Zizek, que vem 
propondo a inversão da XI Tese para o nosso atual momento: devemos parar de querer 
mudar o mundo às cegas, para interpretá-lo, saber o que ele é.

Ler, descrever, interpretar e responsabilizar-se
A terceira parte caracteriza a existência de um real próprio às disciplinas de in-

terpretação, colocando neste grupo a análise do discurso. O trabalho desta só pode ser 
desenvolvido à distância de qualquer ciência régia. Essa consideração (na verdade, todo 
esse capítulo) é fundamental para entendermos o ajuste conceitual operado na análise do 
discurso àquela época, o que demandou um acerto de contas com o estruturalismo. 

8 “(...) para dizer a coisa brutalmente, os instrumentos não seguiram a teoria nas suas “aplicações”... o que pode 
também se entender como o indício que a ciência-prática em questão não foi jamais (ainda?) aplicada verda-
deiramente...”. (p. 41)

9 Variantes que esquivaram-se de uma marca profunda do pensamento de Marx (e também de Nietzsche e 
Freud), a do racionalismo autocrítico, que luta sim contra os velhos adversários (como o misticismo, o em-
pirismo e o pragmatismo), mas luta inclusive consigo mesmo. Como escreve Hilton Japiassu (em Nem tudo é 
relativo – a questão da verdade. São Paulo: Letras & Letras, 2001, p. 58): “se os valores de universalidade e de 
humanidade não passam de valores burgueses das sociedades mercantis; se toda a cultura é feita de instintos 
recalcados, de defesas inconscientes contra a angústia, a culpabilidade e a morte, o que sobra da Razão?”. 
Em relação a outro racionalismo, o universalista, sobre o qual vão as críticas de Pêcheux contra a ciência 
régia, Japiassu escreve: “ao fazer da ciência uma referência absoluta, o racionalismo universalista, além de 
transformá-lo num sistema explicativo global, põe a ciência a serviço de uma concepção política que a torna 
semelhante à religião.” (p. 62)
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Apesar do golpe certeiro no narcisismo da consciência humana e do reconhecimento 

da castração simbólica enquanto fato estrutural próprio da ordem humana, o estruturalismo 
por fi m teria também cedido ao fantasma da ciência régia e a um outro tipo de narcisismo, 
o da estrutura. Seus 

ares de discurso sem sujeito, simulando os processos matemáticos, (...) conferiu às 
abordagens estruturais esta aparência de nova “ciência régia”, negando como de 
hábito sua própria posição de interpretação. (p. 47)

Pêcheux então apresenta duas tarefas para o desenvolvimento da análise do discurso. 
Uma delas, referente ao discurso como estrutura, é reconhecer o real próprio da língua 
– e aí, acrescentamos, está a necessidade de superar a concepção de língua como “base 
invariável” dos processos discursivos, como no início da AD. A condição de existência do 
simbólico é inseparável do papel do equívoco, da elipse, da falta, da poesia. E para não 
cairmos num amolecimento teórico, defende Pêcheux, há que se construir procedimentos 
(modos de interrogação de dados e formas de raciocínio) capazes de abordar explicitamente 
esse fato lingüístico do equívoco, e neutralizar a (aparente) consistência da representação 
lógica inscrita no espaço dos “mundos normais”.

Outra tarefa, referente ao discurso como acontecimento, seria justamente a de in-
corporar à análise do discurso a escuta das circulações cotidianas em toda a sua heteroge-
neidade, para além da tradicional leitura dos Grandes Textos – e dos arquivos homogêneos. 
Essas duas “tarefas” em seu conjunto marcam bem as infl uências de Michel De Certeau, 
da historiografi a marxista inglesa, de Wittgenstein e, sobretudo, de Jacqueline Authier e 
Jean-Claude Milner.

Existe o trabalho de descrever e o trabalho de interpretar. E eles não são indiscer-
níveis entre si. O real da língua sofre a manipulação de signifi cações estabilizadas, dos 
sentidos normatizados e administrados pela higiene pedagógica do pensamento, mas sofre 
também as transformações do sentido, num trabalho do sentido sobre o sentido, no “re-
lançar indefi nido das interpretações”. Essas interpretações podem ser descritas enquanto 
tomadas de posição, efeitos de identifi cação, pontos de deriva que estão presentes em 
quaisquer textos, e que se abrem para (ou mesmo exigem) as redes de memória como 
condição do sentido. 

Estrutura e acontecimento precisam então ser considerados conjuntamente. Pêcheux 
critica a concepção aristocrática do estruturalismo em relação ao acontecimento e às trans-
formações. O cotidiano não é tão-somente a urgência pela reprodução da vida, não é uma 
circularidade fechada. O humor e o traço poético (e o inconsciente) não são exclusividades 
das elites. A transformação não se dá no momento heróico solitário do teórico e do poético. 
Isso pode ser compreendido pelo princípio mesmo do real histórico, que Pêcheux chama de 
“discurso-outro”, a insistência do outro como lei do espaço social e da memória histórica. 
Tal consideração nos abre os olhos para entender por que qualquer identifi cação nunca é 
plena, por que há deslizamentos, derivas, e por que há injunção à interpretação, em todos 
os espaços sociais, a partir das fi liações históricas e seus confrontos. Eis a passagem que 
tornou-se clássica, com justiça:

Todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas fi liações sócio-históricas 
de identifi cação, na medida em que ele constitui ao mesmo tempo um efeito dessas 
fi liações e um trabalho (mais ou menos consciente, deliberado, construído ou não, 
mas de todo modo atravessado pelas determinações inconscientes) de deslocamento 
no seu espaço. (p. 56)
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Ou seja, o discurso é efeito e trabalho, trabalho e efeito. Filiação e deslocamento. 

Pêcheux complementa que essa é talvez uma das razões para que haja, de fato, sociedades 
e história, e não uma caótica justaposição de animais em interação (“ou uma integração 
supra-orgânica perfeita”), como determinada leitura foucaultiana, voltada essencialmente 
à repetição e ao assujeitamento discursivo, poderia deixar passar.

Assim, chegamos, uma vez mais, ao tema da responsabilidade – que não por acaso 
é o que encerra o livro. Quatro anos antes, para o fi nal do texto escrito como complemento 
crítico a Les verités de la Palice10, Pêcheux evocou “dois pontos incontornáveis”: 

Não há dominação sem resistência: primado prático da luta de classes, que signifi ca 
que é preciso “ousar se revoltar”. 

Ninguém pode pensar do lugar de quem quer que seja: primado prático do incons-
ciente, que signifi ca que é preciso suportar o que venha a ser pensado, isto é, é preciso 
“ousar pensar por si mesmo”. 

Em O discurso: estrutura ou acontecimento, estes pontos são estendidos e o le-
vam mais longe, tocando agora o outro e o real que determinam as interpretações. E para 
Pêcheux, este reconhecimento, que implica diretamente numa práxis, numa posição de 
trabalho, é “uma questão de ética e política: uma questão de responsabilidade”. (p. 57) 
 

10 Só há causa daquilo que falha… p. 304. 
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Revista Conexão Letras

Política Editorial

A Revista Conexão Letras do Porgrama de Pós-Graduação em Letras da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul publica estudos de base teórica e aplicada nas áreas 
de Lingüística e Literatura, com produção semestral alternada: um semestre para estudos 
literários, outro para estudos lingüísticos, sendo que possui, simultaneamente, produção 
on-line e forma impressa. Aceitam-se colaborações do Brasil e do exterior, desde que se 
trate de pesquisa original devenvolvida dentro das referidas áreas.

A Revista publica texto em forma de artigos, debates, entrevistas sob forma de 
debates e resenhas, sendo acentos para publicação trabalhos nas línguas portuguesa, fran-
cesa, inglêsa e espanhola.

As diferentes modalidades de publicação devem obedecer às normas que seguem.

a) Artigos: textos entre 15 e 30 páginas, contendo Introdução, Análise (subdividida 
em itens) de acordo com a natureza da pesquisa, e Considerações Finais.
b) Retrospectivas: textos entre 15 e 30 páginas, envolvendo refl exões críticas a re-
speito de percursos de teorias ou pressupostos implicados na trajetória de escolas 
lingüísticas e literárias.
c) Debates: textos entre 10 e 15 páginas, contendo diálogos sob forma de aborda-
gem de questões relativas a outros estudos lá publciados, tais como:contribuições 
relevantes, limites e aspectos críticos do estudo em análise.
d) Entrevistas Sob Forma de Debate: textos entre 15 e 30 páginas, contendo diálo-
gos com outros pesquisadores, os quais envolvam diferenças de enfoque teórico 
e contradições em torno de um mesmo tema, ou análise crítica sobre o estado da 
pesquisa realizada nas áreas de publicação da Revistas. 
e) Resenhas: textos entre 4 e 10 páginas, contendo análise e refl exões críticas a 
respeito de livros publicados no país e no exterior.

Normas para apresentação de trabalhos

Os artigos, retrospectivas, debates e entrevistas sob forma de debate serão prece-
didos por Abstract, Résumé ou Resumen, seguido de Resumo com aproximadamente 150 
palavras cada.

Serão constituídos por: 

•Título do Trabalho em letra maúscula.
•Abstract, Résumé ou Resumen, seguido de Resumo em Língua Portuguesa, com 
espaço simples e um intervalo de espaço duplo entre cada.
•As expressões Keywords, Mots-clés, Palabras clave, contendo, no máximo, 5 
itens, seguidas de Palavras-chave (espaço simples entre referências em línguas 
estrangeira e portuguesa).
•Introdução e Considerarações Finais sem numeração.
•Corpo do trabalho numerado em diferentes seções, conforme a natureza da 
pesquisa.
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•Citações até 4 linhas, entre aspas, no corpo do trabalho, podem manter o mesmo 
padrão deste. Citações de mais de 4 linhas que ocupem parágrafo próprio, deverão 
ser digitalizadas em fonte 10, itálico, com recuo de dois toques, com espaço 1,5 
em relação ao corpo do texto.
•Notas devem ser digitadas em  pé de página (corpo 10).
•As referências bibliográfi cas devem estar em ordem alfabética e obedecer a ordem 
cronológica de publicação, no caso de haver várias obras de um mesmo autor, de 
acordo com os seguintes critérios: sobrenome do autor, nome, seguido de ponto, 
título do livro ou  revista em itálico e somente com a letra inicial em maiúsculo, 
seguidos de ponto, local de publicação, seguido de vírgula, data de publicação e 
indicação de páginas e vol., (no caso de revista ou de coleção), conforme modelo 
a seguir:

LYONS, John. Introdução à língüística teórica. São Paulo, Ed. Nacional, 1979.
COURDESSES, Lucile, Blum et Thorez em may 1936: analyses d’enoncés. In: 
Langue francaise. Paris, Eci. Larousse, vol. 9, p. 23-33, 1971.

•Tabelas, gráfi cos e desenhos devem ser encaminhados em versão também im-
pressa, pronta para reprodução.

Os trabalhos serão enviados em disquete, versão recente do Word for Windows, Times 
New Roman, corpo 12, espaço simples, acompanhados de duas cópias impressas. Em folha 
anexa, devem ser apresentados dos dados de identifi cação do colaborador, tais como: Nome 
do pesquisador, Instituição, Áreas de trabalho, Endereço, Telefone, Fax, E-mail.

Os colaboradores receberão dois exemplares da Revista por ocasião da publicação.
Os textos  não aceitos para publicação não serão devolvidos aos autores, que serão 

informados sobre o resultado da avaliação realizada por dois pareceristas, membros do 
Conselho Editorial.

Os trabalhos deverão ser remetidos para

Revista CONEXÃO LETRAS
Programa de Pós-Graduação em Letras - UFRGS
Comissão Editorial
Av. Bento Gonçalves, 9500 - Bairro Agronomia - Porto Alegre - CEP 91540-000
Site: http://www.msmidia.com/conexao
E-mail: contato@conexaoletrasufrgs.com

COMISSÃO EDITORIAL
Ana Zandwais (UFRGS)

Jane Tutikian (UFRGS - Coordenadora)
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