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APRESENTAÇÃO

É oportuna, neste início do século XXI, a preocupação com as relações entre me-
mória e literatura, tendo em vista a emergência de gêneros que têm na memória a base de 
sua construção como a autobiografi a, a autofi cção, as escritas de testemunho e até mesmo 
as que emergem através das redes sociais como os blogs.

O par memória/esquecimento não se coloca em oposição dialética; o esquecimento 
é elemento constitutivo da própria memória que não pode se manifestar sem os processos 
de esquecimento, de seleção e de reconstituição através de vestígios e/ou indícios que favo-
recem o trabalho de preenchimento das lacunas deixadas por lembranças interrompidas.

Nesse sentido, o presente número de Conexão Letras procurou centrar-se na 
análise das estratégias utilizadas por autores das literaturas das Américas de construir 
uma memória longa ou de longa duração, com base na recuperação de fragmentos 
memoriais em circulação no contexto crioulizado das Américas. Foi proposto aos au-
tores dessa edição que refl etissem sobre as estratégias que determinam, de um lado, o 
trabalho, o dever e os abusos de memória, e, de outro, o esquecimento, o não-dito e os 
mecanismos ativadores de memórias reinventadas. A sexta edição de Conexão Letras 
corresponde, portanto, a uma tentativa de fl agrar o trabalho da anamnese que revela os 
resíduos oriundos da confl uência de memórias voluntárias e involuntárias, inventando 
temporalidades que a história foi incapaz de reter.

É com satisfação que entregamos aos leitores nove artigos e duas resenhas todos 
eles afi nados com a temática da memória e do esquecimento. Os artigos abordam literaturas 
americanas escritas originalmente em espanhol, português e francês, além de um artigo sobre 
o teatro clássico grego, abordado do ponto de vista  da memória individual e coletiva.  

O primeiro texto, de autoria de Zilá Bernd, aborda o tema dos vestígios memoriais, 
apontando, na obra de Luiz Antônio de Assis Brasil, Breviário das terras do Brasil, a 
reconstrução da memória da arte missioneira dos guaranis, a partir de indícios deixados por 
eles em suas esculturas, o que permitiu ao autor e aos leitores compreenderem o potencial 
de insubmissão ao barroco europeu apresentado pelos jesuítas como modelo a ser seguido 
pelos indígenas das Missões jesuíticas da América do Sul.

O segundo artigo, do pesquisador canadense, Patrick Imbert, da Universidade de 
Ottawa, explora, em um primeiro momento, diversos tipos de duração longa que permitem 
afi rmar identidades estáveis nas nações novas das Américas afi m de determinar quem defi ne 
a nação e quem, em consequência, se situa à margem. Na segunda parte do artigo, analisa 
a questão da reencarnação em autores contemporâneos das Américas entre os quais Isabel 
Allende, Dany Laferrière e Yann Martel. Conclui apresentando as diversas facetas sob as 
quais se apresenta o multiculturalismo  nas Américas.

Eurídice Figueiredo, professora da Universidade Federal Fluminense e 
pesquisadora do CNPq, estabelece paralelo entre a escritora brasileira, Tatiana Salem 
Levy, e a escritora quebequense Régine Robin, já que ambas tematizam a memória 
judaica em suas obras. A autora resgata, a partir da leitura das duas escritoras, a temática 
da judeidade e sua permanência nas sociedades das Américas, revelando confl itos de 
geração e a fi delidade à religião ancestral.

Kathrin Rosenfi eld e Homero Vizeu de Araújo, ambos da Universidade Federal do 
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Rio Grande do Sul, abordam a questão da memória pelo viés da  literatura: Kathrin apela para 
a tragédia de Sófocles, Édipo Rei, para comentar a visão profética ou a memória privilegiada 
da pesonagem Tirésias; enquanto Homero, investiga as ambigüidades da enunciação de 
Riobaldo, personagem de Grande Sertão: veredas, de João Guimarães Rosa.  

Dois artigos abordam a literatura hispano-americana: Christoph Schamm, da UFRGS, 
estuda El siglo de las luces de Alejo Carpentier, como literatura memorialística, enquanto 
Aimée Bolaños, da FURG, analisa a obra de dois escritores cubanos contemporâneos da 
diáspora, Mabel Cuesta e Félix Luis Viera (ambos de 2010), a partir das bases teóricas  de 
Paul Ricoeur, sobretudo no que diz respeito à memória traumática. 

Os dois últimos textos, de Cleusa Graebin (UNILASALLE) e Rejane Penna (Arquivo 
Histórico RS) e de Nádia Maria Weber Santos (UNILASALLE), abordam questões de 
memória em textos que poderíamos classifi car de paraliterários. Cleusa Graebin e Rejane 
Penna realizam pesquisa inédita sobre o papel das mulheres em festas comunitárias na 
Porto Alegre do século XIX a partir de cartas de viajantes estrangeiros, enquanto Nádia 
Maria Weber Santos analisa correspondência deixada por Theodoro, interno do hospital 
psiquátrico São Pedro de Porto Alegre, que permitem-lhe refl etir sobre memória, silêncio, 
loucura e transgressão.

Finalizando a edição, duas resenhas: de Nubia J. Hanciau (FURG) que apresenta 
a obra poética de Aimée Bolaños, Las palavras viageras, coletânea editada na Espanha 
que “responde, como nos informa a autora, às interrogações a respeito da memória”; de 
Valéria Silveira Brisolara (UNIRITTER) que apresenta Quase a mesma coisa, de Umberto 
Eco sobre questões de tradução.

Desejando a todos uma proveitosa leitura desses textos que se inscrevem  nas 
refl exões à cerca da memória individual, da memória social e também do esquecimento, 
registramos nosso agradecimento  aos colegas que colaboraram com esses número da 
revista Conexão Letras. 

Zilá Bernd 
Editora Convidada 

UFRGS/UNILASALLE e CNPQ
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Vestígios memoriais: fecundando as literaturas das Américas

Zilá Bernd1

Resumé: L’article propose une réfl exion théorique sur le concept de traces, 
en évoquant ses origines ainsi que les principaux auteurs qui l’ont utilisé, 
en introduisant des variantes terminologiques comme “rastros”, “ruines”, 
“résidus”, etc. L’article souligne l’importance du concept dans la construction 
des littératures des Amériques contemporaines et présente un exemple de  
roman de la litérature brésilienne,  construit à partir des résidus mémoriaux:   
Breviário das terras do Brasil,  de Luiz Antonio de Assis Brasil (1997).
Mots-clés: esthétique des traces, residus mémoriaux, littérature brésilienne, 
mémoire collective 

Resumo: O artigo pretende se deter em uma refl exão teórica sobre os 
vestígios (traces), evocando as origens do conceito bem como os princi-
pais autores que o utilizaram, introduzindo variantes terminológicas como 
“rastros”, “ruínas”, “resíduos”, etc. Leva-se em conta a importância desse 
conceito para a leitura das literaturas das Américas na contemporaneidade 
e apresenta-se um exemplo de romance da literatura brasileira, construído 
a partir de resíduos memoriais: Breviário das terras do Brasil,  de Luiz 
Antonio de Assis Brasil (1997). 
Palavras-chaves: estética dos vestígios, rastros, resíduos memoriais, lite-
ratura brasileira, memória coletiva 

La littérature ne récrit pas l´histoire, elle invente du temps 
que l´histoire n´a pas “retenu”: un temps anamnésique plutôt que 
mémoriel, un temps d´oubli que seule la parole peut remonter jusqu´à 
la source. L´écriture poétique ou romanesque relève en effet, dans ses 
reliefs les plus saillants, ses excroissances les plus prégnantes, de qui 
tombe ou est tombé dans l´oubli le plus profond, dans les creux de 
l´histoire, les anfractuosités de la mémoire, ses failles, ses interstices, 
que la fi ction seule peut pénétrer, puis explorer .2 

1 Zilá Bernd é professora colaboradora convidada do PPG-Letras/UFRGS, e professora do mestrado em Memó-
ria Social e Bens Culturais do UNILASALLE/Canoas. É bolsista PQ do CNPq. Atua nas áreas de literaturas 
da francofonia nas Américas, brasileira, afro-brasileira  e comparada. zilab@uol.com.br

2 (Ouellet, 2008, p. 13).
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A fi cção como lugar privilegiado de memória

Partindo dos pressupostos teóricos, que alicerçam a estética dos vestígios, conside-
ramos a importância de explorar este tempo que a história não foi capaz de “reter”, para 
perscrutar em romances e em textos poéticos americanos, essas “falhas” e “interstícios” 
de que nos fala Pierre Ouellet. Ele próprio fi ccionista e poeta além de teórico da literatura, 
sustenta que só a literatura pode penetrar nas falhas e desvãos da história e da memória, 
tentando proceder à anamnese para remontar à fonte do vivido, reinventando-o, através 
da fi cção na tentativa de colmatar os não-ditos da história.

Se, por um lado, interessa para a estética dos vestígios fl agrar nos textos fi ccionais 
esse “tempo do esquecimento”, que emerge através da palavra poética, interessa perceber 
também o que a literatura, por sua vez, tenta ocultar em determinados períodos e apontar 
como certos temas-tabu re-emergem em outros períodos da história literária.

Ainda conforme o autor quebequense, não são as ideologias, nem a opinião pú-
blica ou o discurso midiático que desvelam o “esprit du temps”, mas é a palavra poética 
que consegue enunciar com maior pertinência a “socialidade estésica” ou a sensibilidade 
compartilhada, reveladora do sentido “da vida sensível de uma coletividade em uma de-
terminada etapa de sua evolução” (2008, p. 153).

Partimos então do princípio de que a investigação sobre a fi cção romanesca do 
fi nal do século XX e princípios dos XXI é o lugar privilegiado de memória coletiva, per-
mitindo a decodifi cação das escolhas que as comunidades novas das Américas fi zeram e 
fazem em relação a suas ancestralidades. Além da escolha e da adoção da memória longa, 
Gérard Bouchard menciona a ocorrência de “nós de memória” que consistem na recusa ou 
incapacidade de rememorar “memórias vergonhosas”, levando à criação de mitologias de 
substituição. Pretende-se mostrar a importância desse viés investigativo aplicado sobretudo 
às literaturas das Américas, sublinhando as estratégias utilizadas pela fi cção para  camufl ar 
o “mal-estar da origem” que são, na pós-modernidade, convertidas em seu avesso, notando-
se a necessidade imperiosa de romper pactos de silêncio, de reconhecer a impureza das 
origens e libertar a memória vergonhosa, desfazendo os nós de memória acima citados 
(Bouchard, 2009). O autor alerta que fi car atento aos jogos e aos nós de memória torna-se, 
em determinados casos, mais importante do que analisar os “lugares de memória” (Pierre 
Nora), já que os casos de bloqueio e de amnésia geram situações de ambivalência que 
podem ser reveladores do identitário em determinados estados de sociedade.   

O ato de desfazer os nós leva os escritores a realizar o trabalho da  (an)amnésia 
que contém, ao mesmo tempo, “a ideia de amnésia (perda da memória) e anamnésia 
(recuperação, restabelecimento da memória)” (MOSER, 2009, p.17). O autor refere que 
memória e esquecimento não constituem uma oposição binária, mas que o esquecimento 
se constitui como uma necessidade operacional no jogo dialético memória/esquecimento. 
Assim, salienta o fato de que as transferências culturais têm uma “necessidade sistêmica 
de esquecimento”, apresentando o seguinte exemplo: “para que a fl or-de-lis  dos Bourbon 
possa se tornar um símbolo identitário na bandeira quebequense é necessário esquecer 
o que ela era antes, e que ainda o é – um símbolo da monarquia francesa” (p.18). Nesse 
sentido, Walter Moser, que vem estudando há muitos anos as mobilidades e transferências 
culturais, sublinha que em toda transferência cultural há um momento inicial de transporte 
de materiais de um sistema doador a um sistema receptor; depois dá-se o deslocamento 
e a inserção deste material na cultura do novo sistema.  Nesse processo é necessário que 
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a identidade original do material seja apagada: “quanto mais a identidade original do 
material é esquecida no processo, mais o material estará disponível para uma reinserção 
bem-sucedida no novo sistema” (p.19).

Na medida em que as culturas do Novo Mundo se constroem e se desconstroem com 
base em incessantes processos de transculturação, a questão do esquecimento envolvido 
nestes processos é extremamente pertinente ao estudo que nos propomos desenvolver no 
âmbito do presente artigo.

1. Desvendando o conceito de trace
 

O artigo visa a analisar as estratégias utilizadas por autores das literaturas das 
Américas de construir uma memória longa (G. Bouchard) ou memória de longa dura-
ção (F. Braudel) com base na recuperação de vestígios (traces) oriundos de memórias 
múltiplas em circulação no contexto crioulizado das Américas. Nesse sentido, no entre-
lugar entre memória, esquecimento e silêncio, criam-se estéticas feitas de vestígios 
culturais os mais diversos que pretende-se mapear, analisar e classifi car de acordo com 
as diferentes estratégias que determinam, de um lado, o trabalho, o dever e os abusos de 
memória, e, de outro, o esquecimento, o não-dito, o silêncio e os mecanismos ativadores 
de memórias reinventadas.

Para essa proposta de leitura, torna-se fundamental uma breve revisão do conceito 
de trace. Assim, apresentamos, de forma resumida,  os pressupostos teóricos de Jacques 
Derrida, retomados por Édouard Glissant, além de mencionar os estudos de Carlo Ginz-
burg sobre o conceito de “rastros” e de Paul Ricoeur, sobre as “marcas”.  Como sabemos, 
a noção de trace pode ser entendida como a ausência de uma presença: seria o simulacro 
de uma presença que se desloca. Em Le monolinguisme de l´autre, Derrida, trabalhando 
com a situação crucial dos colonizados de terem que se exprimir na língua do outro 
(colonizador), volta a refl etir sobre a situação do exilado que rompe com sua tradição, 
se desenraiza, torna-se em parte amnésico, o que desencadeia “a pulsão genealógica, o 
desejo do idioma, o movimento compulsivo em direção à anamnese, o amor destrutivo 
pelo proibido” (1996, p. 116). 

Na mesma obra, J. Derrida refere ainda que podem ocorrer três situações aos 
que - no exílio -  perdem a memória depositada na língua de origem: 1. amnésia total 
(uma espécie de loucura); 2. adesão homogêna à língua dominante (outra espécie de 
loucura); 3. hipermnésia, ou suplemento de fi delidade, excrescência da memória.  É 
nesse sentido que ele volta a falar de traces, de escritura, de língua, de experiências 
”que levam para além da simples reconstituição de uma herança dada, para além de um 
passado disponível” (p.116-117).

Trace corresponde a marcas deixadas pela passagem de um ser ou objeto, pista, 
resto, vestígio. Segundo J. Derrida “não existe presente que não seja constituído sem re-
ferência a um outro tempo, a um outro presente” (Apud, Wolfreys, 2007, p.19). Wolfreys, 
em Compreender Derrida, relembra as teses do fi lósofo francófono, que via a literatura 
“como o receptáculo dos resíduos e traduções daqueles discursos e práticas do passado 
que deixam suas marcas de fantasma em nós mesmos, no que chamamos nosso presente, 
na identidade de hoje ou onde alguém está, na (essa coisa estranha chamada) literatura” 
(p. 210). Nessa medida, toda escritura é uma casa assombrada, devido a intercorrências 
tais como citações, alusões, menções, recordações, referências, etc. 
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Paul Ricoeur também faz alusão, ao estudar a memória, à marca deixada por um 

timbre em cima de cera quente: “se a marca é presente, o timbre já não o é”. Usa esta 
metáfora para falar de imagens (lembranças) que se apresentam como trace (vestígios, mar-
cas), signos da coisa ausente (Ricoeur, 2003, p.16).  Nessa mesma linha, Édouard Glissant 
retoma a metáfora da trace, valorizando-a no sentido de afi rmar que “la pensée de la trace 
est celle qui s´oppose aujourd´hui le plus valablement à la fausse universalité des pensées 
de système” (Glissant, 1995, p. 15). Utiliza esta imagem quando descreve o migrante nu 
(escravo) trazido à força da África e obrigado a aderir à cultura dos senhores, colocando a 
questão: o que vai se passar com este migrante? “Il recompose par traces une langue et des 
arts qu´on pourrait dire valable pour tous”. O exemplo que o autor apresenta é o seguinte: 
a conservação por determinadas comunidades que chegaram ao Novo Mundo de tradições, 
cantos, lendas, cerimônias de enterro, festas, etc. não foi possível para o deportado africano, 
que chegou em condições muito precárias e na condição de propriedade do senhor branco. 
Contudo, ele fez algo de imprevisível a partir unicamente do poder da memória: a partir 
dos vestígios que lhe restaram pôde (re)compor, de um lado, línguas crioulas com base em 
vestígios das línguas africanas e, de outro, formas de arte como o jazz, reconstituído nas 
Américas a partir de traces de ritmos africanos, sendo hoje considerado música de todos 
e não apenas da comunidade afro-americana (cf. Glissant, 1995, p.15).

Parte-se então desses conceitos para proceder à leitura de Breviário das terras 
do Brasil, procurando avaliar as estratégias do autor ao resgatar fragmentos de memória 
coletiva, que restaram do processo avassalador da colonização, e recompor elementos de 
nossa história que os documentos ofi ciais foram incapazes de “reter”.

2. Breviário das terras do Brasil: uma aventura nos tempos da Inquisição

Figura 1 - Estatuária missioneira 

O leitura do Breviário das terras do Brasil, nos faz recuar ao Brasil do século XVIII 
e mergulhar na pouco conhecida história da presença dos inquisidores em nosso país. Muito 
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pouco desses sombrios acontecimentos foram retidos por nossa melhor historiografi a. 
Verifi ca-se nessa fi cção de Luiz Antonio de Assis Brasil, editado pela L&PM em 1997 
e publicado inicialmente como folhetim no Diário do Sul de julho a setembro de 1988, 
um verdadeiro trabalho de reconstituição de um período da História do Brasil a partir 
de vestígios, de marcas deixadas pelos guaranis que, ao reproduzirem o Barroco euro-
peu em suas esculturas, subvertiam o modelo proposto, acrescentando marcas de sua 
própria cultura.

A obra inicia com a utilização de uma belíssima metáfora: a escultura, represen-
tando um Cristo, feita pelo índio guarani Francisco Abiaru, naufraga junto com seu autor, 
fi cando ambos à deriva depois do naufrágio do barco em que se encontravam durante uma 
tentativa mal-sucedida de descer o Rio da Prata para chegar das Missões Jesuíticas à cidade 
de Buenos Aires. Trata-se de uma alusão ao desaparecimento quase total da chamada arte 
missioneira, desenvolvida no âmbito do processo de evangelização dos guaranis realiza-
do pelos jesuítas espanhóis em território onde hoje se situam  as fronteiras do Brasil, do 
Uruguai e da Argentina.  Os padres, em sua missão evangelizadora, tentavam aproximar 
os índios da cultura europeia, propondo-lhes modelos musicais e escultóricos vigentes na 
Europa nos séculos XVII e XVIII.

O pretendido processo de aculturação encontrou resistência por parte dos guaranis 
que, ao reproduzirem o modelo do barroco europeu, o transgrediam, representando as 
fi guras dos santos e até do próprio Cristo, com a pele amorenada, os olhos amendoados 
e usando, por vezes, cocares e outros adereços típicos, como penas de aves, da cultura 
indígena.  Estavam iniciando com tais procedimentos, já no início do século XVIII, as 
estratégias de apropriação e devoração da cultura europeia, tal como será preconizado dois 
séculos mais tarde pelos modernistas, na Semana de Arte Moderna e, posteriormente, pelo 
Manifesto Antropófado de 1928. 

Do choque das duas culturas começava a ser gestada uma nova, a cultura americana, 
oriunda de fecundos processos de transculturação durante os quais, do contato de duas 
culturas, ocorre a perda de elementos da cultura de origem e a passagem de elementos cul-
turais de um modelo a outro, dando origem a produtos culturais novos,  e necessariamente 
mestiços.  O grande feito do autor foi o de fl agrar, no início do século XVIII, em pleno 
Brasil colonial, através de uma escultura salva de um naufrágio, a  prova do processo de 
transculturação que esteve na gênese da cultura brasileira e latino-americana. 

Como em vários de seus romances, escritos posteriormente, como O pintor de 
retratos e Música perdida, Assis Brasil focaliza  o tema do embate  travado entre a 
cultura ocidental eurocêntrica, que quer impor-se não apenas como superior mas como 
única possível, e a cultura autóctone americana que, na impossibilidade de deter o cur-
so avassalador da colonização, sabota o processo de aculturação, apropriando-se dos 
“modelos”, imprimindo neles as marcas de sua cultura e preservando, assim, os traços 
de sua própria identidade.

Por que o livro se autonomeia um “breviário”?  Como sabemos, breviário é um 
livro que contém de forma prática e abreviada todos os textos necessários para o ofício 
divino, condensando, em um só volume, o que se encontra disperso em vários livros. 
Trata-se, portanto, de uma refl exão condensada sobre as terras do Brasil nos tempos 
da Inquisição. Condensada, porém, essencial para a compreensão de nossa formação 
cultural e, por extensão, da construção de nosso identitário mestiço. A obra revela 
como se engendra e se hibridiza a cultura nacional, como os tentáculos do eurocentrismo 
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pretendiam se impor sobre as culturas autóctones e como as estratégias de desvio e de 
mobilidade conseguiram driblar o monologismo ofi cial. Fica sutilmente manifesto que 
o barroco passa, em terras americanas por uma reciclagem e constrói-se como crítica ao 
projeto iluminista eurocêntrico. 

O Breviário constrói-se, pois, a partir da imagem do Salvador, destroço de um 
naufrágio e ao mesmo tempo tábua de salvação para o índio que só consegue salvar-se 
por ter-se agarrado fortemente à imagem de madeira. Para ele, tão importante quanto 
salvar sua vida era salvar sua obra de arte: um Cristo de olhos amendoados como o dos 
guaranis o qual ira despertar a ira do Visitador. “Apenas lhe restava o salvador, e nunca 
Ele foi tão merecedor deste nome” (1987, p. 10).   Os olhos amendoados da escultura 
guarani revertem o conceito de que o homem foi criado à imagem e semelhança do 
criador. Aqui Deus é recriado à imagem e semelhança dos indígenas da nação guarani, 
remetendo ao fato de que Cristo “pode ter os rostos de todas as nações” (p. 91) já que 
veio à terra para redimir a humanidade. O procedimento, contudo, foi considerado pelo 
tribunal da Inquisição como uma “heresia implícita”, crime que poderia ser punido 
com a pena capital, já que subvertia o cânone até então aceito por todos os escultores 
na Europa e nas colônias.

A fi cção retém, assim, o início do que viria a ser um longo processo de hibridação 
cultural nas Américas, a começar pelo nome do personagem que tem o prenome cristão – 
Francisco – e o sobrenome guarani – Abiaru. Sua obra, exemplar da estatuária missioneira, 
será plasmada a partir da combinação de elementos das duas culturas, apontando para 
a impossibilidade de o artista americano imitar servilmente os modelos estrangeiros. A 
repetição pura e simples não existe: o “modelo” reproduzido em outras geografi as e lati-
tudes nunca será totalmente fi el, até mesmo pela utilização de materiais e anilinas locais, 
inexistentes no   contexto europeu.  No Novo Mundo o barroco assumirá feição original, 
desvelando a cara miscigenada de seus artífi ces.

A Inquisição, contudo, outorgando a si própria o direito de legislar sobre os destinos 
dos povos colonizados, não chega a compreender a originalidade do que está sendo pro-
duzido, vendo as obras do artista guarani como aberração, como monstruosidade, “como 
produto de uma mente ociosa e inculta” (p. 156).  

Vale lembrar aqui a etimologia de “híbrido (hybris)” que remete à ultraje, à ultra-
passagem de limites, algo que merece punição por desrespeito às normas estabelecidas. 
Assim, os acusadores de Abiaru o julgam merecedor da pena de morte pela heresia de 
ousar desobedecer as regras da tradição europeia no que diz respeito à arte religiosa, 
construindo uma obra híbrida, fi cando evidentes os elementos culturais de sua própria 
etnia. Deste modo conclui o acusador de Abiaru: “As peças que obrou durante o tempo 
em que esteve na ofi cina de Mestre Domingos bem atestam sua índole malévola e per-
vertida” (p. 213).  De modo surpreendente, o Visitador, que preside o tribunal composto 
na cidade do Rio de Janeiro para julgar vários “infratores”, conclui pela absolvição de 
Abiaru. Esse, contudo, convicto que estava de sua condenação, salta na máquina voadora 
junto com um holandês, também acusado de heresia e condenado a utilizar a máquina 
que ele afi rmava servir para voar. 

Concluindo

O fi nal é ambíguo já que o leitor não fi ca sabendo se o aparato voador conseguirá 
chegar à planície com seus tripulantes a salvo. Deixar o fi nal em aberto, constitui-se 
em estratégia do autor que pode ser lida como uma impossibilidade de prever o futuro 
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dessa aventura artística e cultural que se encena em terras do Novo Mundo. O fator de 
imprevisibilidade acerca do devir da cultura em terras americanas fi ca assinalado através 
da tática de deixar a obra aberta. 

Assis Brasil não reescreve a História do Brasil do início do século XVIII; ele 
reinventa um tempo perdido pelas omissões da História, um “tempo amnésico”, como 
refere Pierre Ouellet, na medida em que a obra se constrói  num espaço-tempo intervalar 
que se situa entre memória e esquecimento.  Somente a fi cção pode reconstruir a partir de 
rastros – as marcas que os guaranis deixaram no barroco missioneiro – os fatos relegados 
ao esquecimento como os primeiros sinais de insubmissão aos moldes europeus e os pri-
meiros passos do processo ainda inacabado de transculturação. Tal procedimento revela a 
proposta do autor de dotar o Brasil de uma memória longa, colocando como ator principal 
um índio guarani que ousou modifi car o cânone artístico de seu tempo.

O Brasil e seus primeiros habitantes — os índios — passam a constituir essa me-
mória longa, em um plano de superioridade artística em relação aos portugueses. Cabe ao 
índio guarani, secundado por uma prisioneira negra, a rainha Hécuba, o papel de deslocar 
e inserir elementos de suas memórias coletivas nos procedimentos de transferência cultural 
que têm lugar com a chegada dos europeus e dos escravos ao Brasil, a partir do século 
XVI. Surge desse modo uma cultura brasileira como “receptáculo de resíduos e tradução 
de práticas do passado”, para retomarmos a defi nição de trace proposta por J. Wolfreys, 
com base nos ensinamentos de J. Derrida. 
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Traces, réincarnations et durées longues dans les Amériques

Patrick Imbert1

Résumé : On explore d’abord les divers types de durées longues qui permet-
tent d’affi rmer des identités stables dans les nations nouvelles des Amériques 
afi n de déterminer qui défi nit la nation et qui, en corollaire, se situe à ses 
marges. Ensuite, on analyse la question de la réincarnation dans les romans 
contemporains comme moyen d’établir une durée longue en fonction d’une 
relecture du canon historique et de la reconnaissance  de tous et des exclusions 
que, désormais, on critique. Finalement, on ouvre sur les diverses facettes 
des multiculturalismes tels qu’ils s’expriment dans les Amériques.
Mots clés : Amériques, histoire, identité, réincarnations, multiculturalisme, 
trace

Resumo: Explora-se primeiramente diversos tipos de duração longa que 
permitem afi rmar identidades estáveis nas nações novas das Américas a 
fi m de determinar quem defi ne a nação e quem, em consequência, se situa 
à margem.  Logo após, analisa-se a questão da reencarnação em romances 
contemporâneos como meio de estabelecer a longa duração em função de uma 
releitura do cânone histórico e do reconhecimento de todos e das exclusões 
as quais passamos a criticar. Finalmente, abre-se sobre as diversas faces dos 
multiculturalismos tais como eles se exprimem nas Américas.
Palavras-chave: Américas, história, identidade, reencarnações, multi-
culturalismo, vestígio

«Mon véritable pays est là où je deviens ce que je veux être»2

1. La durée longue

Pour Gérard Bouchard3, la durée longue est ce que les collectivités neuves du Nou-
veau-Monde ne possèdent pas par rapport à l’Europe et c’est ce qu’elles cherchent à mettre 
en place. Cette durée longue peut s’établir en fonction de différentes perspectives : 

1 Patrick Imbert (1948) est professeur titulaire à l’Université d’Ottawa, titulaire de la Chaire de Recherche de 
l’Université: « Canada : Enjeux sociaux et culturels dans une société du savoir », (www.canada.uottawa.ca/
enjeux) et Président de l’Académie des arts et des sciences humaines de la Société royale du Canada. Il a 
publié 25 livres concernant les Amériques, l’analyse du discours et la littérature québécoise.

2 Ying Chen, Quatre mille marches, 2004, p. 12.
3 Gérard Bouchard, Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde, Montréal, Boréal, 2001.
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1/Celle de Sarmiento4 et sa volonté de faire dominer les valeurs de l’Europe qu’il 

ne faut pas quitter, ce qui a pour conséquence le découpage continental entre barbarie/
civilisation, l’intérieur autochtone et créolisé étant la barbarie tandis que les ports ouverts 
sur l’Europe sont la civilisation. Cela conduit à une forme de structure de dominance 
coloniale, à l’exclusion et même au génocide des communautés indigènes établies depuis 
très longtemps ainsi que le renforcement du mythe des lumières et du progrès universel et 
homogénéisant tandis que l’autre, irrationnel et barbare, ne peut être intégré et est repoussé 
dans les marges ou éliminé. Autrement dit, la durée longue du mythe du progrès et son 
vecteur linéaire recontextualisant le narratif biblique du linéaire comme quête du jardin 
d’Éden perdu,  en l’orientant  de l’origine à une fi nalité tournée vers l’avenir, est moteur 
d’exclusion. Voilà qui est souligné par Tomson Highway, l’auteur autochtone canadien 
qui, dans Comparing Mythologies5, analyse le choc des mythes en valorisant celui des 
autochtones reposant sur le cercle, lui-même reposant sur la durée longue par le biais 
de l’autochtonie  fondée sur la terre mère et non sur le récit adamique du mâle issu de la 
terre par la grâce d’un Dieu mâle. Il n’en reste pas moins que ces deux autochtonies, la 
chrétienne et l’indigène valorisent la durée longue. 

2/Cette durée longue autochtone est reprise comme centralité de la culture au  
Mexique qui valorise le métissage monopolisé par l’État national. Il  affi rme que tous les 
Mexicains sont métissés et donc liés à des milliers d’années d’histoire précolombienne, ce 
qui a toutefois  pour conséquence l’incapacité à reconnaître les communautés indigènes 
non-métissées, donc hors du progrès et de l’évolution historique défi nie par l’État et sa 
bureaucratie appuyée sur des artistes comme Diego Rivera qui, en des murales immenses, 
diffusent l’image de cette durée longue joignant l’antique et le nouveau mais dans une dy-
namique qui est contrôlée discursivement par l’État. On est donc loin d’Édouard Glissant6 
qui parle de créolisation défi nie comme le métissage plus l’imprévisibilité. Dans son cas, 
on échappe à la linéarité de la narrativité institutionnelle pour ouvrir sur l’étude des traces 
et sur leur combinatoire aléatoire.

3/Le Canada français, quant à lui, en tant que société conquise par l’Angleterre, ne 
peut se prévaloir d’une capacité institutionnelle forte à  s’affi rmer dans une fi liation qui lui 
donnerait la capacité de s’imposer. Ainsi le contrôle de la différence entre ser et estar dans 
la comparaison entre estar aqui et ser alguien lui échappe. Le ser alguien, l’affi rmation 
identitaire forte arc-boutée sur le canon historique n’est pas au rendez-vous. Le grand récit 
de légitimation du lien avec les civilisations millénaires  n’apparait pas car les autochtones 
du nord sont des nomades sans monuments ni codex. Sa combinaison avec les grands 
récits  des indépendances et leur incarnation dans les monuments comme en Europe ou, 
à tout le moins, dans les statues équestres des libertadors des républiques des Amériques 
du Sud lui échappe aussi complètement. Il lui reste alors soit à ignorer l’américanité en se 
liant à l’Europe comme c’est le cas pour les penseurs « rouges » ou libéraux qui au nord 
vivent une dichotomie similaire au thème barbarie/civilisation de Sarmiento7, soit à rejeter 
l’Europe barbare, révolutionnaire, laïque  et guerrière comme on le voit dans la conclu-
sion de La terre paternelle de Patrice Lacombe. Dans ce second cas, il reste à se lier, par 
l’ultramontanisme comme le montre Monseigneur Bourget, l’évêque de Montréal8, et ses 
agents littéraires comme Jules-Paul Tardivel dans son roman Pour la patrie, à ce qui dépasse 

4 Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, Barcelona, Planeta, 1975 (1ère ed. 1845). 
5 Ottawa, University of Ottawa Press, 2001.
6 Introduction à une poétique du divers, Paris. Gallimard, 2006. 
7 Patrick Imbert, Trajectoires culturelles transaméricaines, Ottawa, Presses Université d’Ottawa, 2004, 342 p.
8 Patrick Imbert, « Monseigneur Bourget essayiste », dans L’Essai au Québec, 1985, Collection « Archives des 

lettres canadiennes », tome VI, p. 319-324.
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le temps long du mythe du progrès : c’est la visée vers l’éternité céleste. Celle-ci est  média-
tisée par la référence à la Rome universelle catholique et à l’évangélisation. Spatialement, 
cela se traduit par la mission civilisatrice et catholique des Canadiens français en Oregon et 
au Chili et la volonté de convertir les païens indigènes dont on essaye parfois de reconnaître 
la noblesse au 19ème siècle en les comparant aux héros de la Grèce classique9 comme le 
fait Bibaud, artisan d’une esthétique rédemptrice. Ainsi, comme on le voit ici aussi, la durée 
longue et la manière de la concevoir à toujours à faire avec la question de la reconnaissance 
ou du rejet de l’altérité et de la manière dont on construit l’autre. 

4/ Évidemment, le contrepoint à cette recherche d’une temporalité longue est la 
rupture. Elle se manifeste aux  États-Unis dans  la Déclaration d’indépendance et la valo-
risation de la frontier, espace ouvert et infi ni, démocratique et favorisant le développement 
individuel, le tout couplé à la Destinée manifeste10, c’est-à-dire à une nouvelle manière 
d’envisager le vecteur du progrès à partir de la République des États-Unis et de son libé-
ralisme démocratique qui doit être diffusé à la planète entière. Cette frontier spatiale sera 
vite transformée en frontier industrielle, fi nancière et récemment en frontier de la société 
des savoirs visant la création infi nie de richesses. Dans ce contexte qui se lie désormais 
aux Amériques entières engagées dans un processus de transformation profond comme on 
le voit par exemple au Brésil, les dynamiques propres à la « glocalisation », notamment la 
démocratisation de l’accès et la légitimité des déplacements géographiques, économiques 
et symboliques, reconfi gurent la question de la durée longue dans la rencontre de tempo-
ralités et de cultures diverses en processus de transition permanente. Le transculturel11, 
l’interculturel et le multiculturel réorientent dès lors les aspirations à la durée longue et à 
la stabilité d’une narrativité qui lui serait coextensive. 

2. Les réincarnations : les durées longues, l’éphémère et la rencontre avec l’autre

celles qui barbouillent leur corps de graffi tis à la mine
de plomb, gravant leur histoire dans le secret de leur peau,

l’érafl ant jusqu’au sang,  faisant ainsi mentir encre et papier,
Herménégilde Chiasson, Béatitudes, Sudbury, Prise de parole, 2007, p. 29.

Comment se manifeste, dans les textes littéraires,  la présence de cette transition 
permanente qui remet en question les légitimations par les grands récits reposant sur une 
durée longue canonique? Notamment par le jeu sur les réincarnations qui recontextualisent 
les exclusions générées par le canon historique de la durée longue en rencontres déplaçant 
le dualisme soi/les autres synonyme de civilisé/barbare et de intérieur/extérieur12. 

Dans la construction du personnage romanesque constitué non plus comme foyer 
de cohérence issu du lien entre l’itération des fonctions narratives et des paradigmes 
sémantiques de la description comme dans le roman réaliste balzacien, mais comme 

9 François-Marie Bibaud, Biographie des Sagamos illustres de l’Amérique septentrionale, Montréal, Lovell et 
Gibson, 1848. 

10 Patrick Imbert, « Destino Manifesto » dans Dicionário de Figuras e Mitos Literários das Américas (Zila 
Bernd, org.), Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul et Tomo editorial, 2007, p. 178-
184.

11 Patrick Imbert, Trajectoires culturelles transaméricaines, Ottawa, Presses de l’Univrsité d’Ottawa. 2004. 
12 On pense aussi à  Patrick Imbert, Réincarnations, Hull, Vents d’Ouest, 2004 ou encore à Hernán Rivera 

Letelier, El arte de la resurección, Buenos Aires, Alfaguara, 2010. Dans ce cas, il s’agit d’un illuminé qui 
pense être Jésus et qui bouscule certaines données établies! 
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entité psychologique multiple en transformations majeures issue de traces narratives et 
contextuelles diverses, les auteurs contemporains des Amériques explorent les scénarios des 
violences humaines. C’est le cas du montréalais  Yann Martel dans Self où le protagoniste 
est homme puis femme violée, puis homme. Une dynamique similaire s’affi che chez 
l’écrivaine mexicaine Laura Esquivel dans The Law of Love où la femme autochtone violée 
par le conquistador (selon le stéréotype narratif traditionnel au Mexique) se réincarne et 
revient comme homme quelques dizaines d’années plus tard. Elle domine ce conquistador 
devenu femme. Les réincarnations transsexuelles et transhistoriques transforment les 
luttes de pouvoir. La déconstruction du personnage romanesque qui révèle des conduites 
imprévues  échappant au canon du vraisemblable qui est inscrit dans l’enchaînement des 
fonctions narratives reposant sur la coprésence de la temporalité et de la causalité, aboutit 
à l’exploration ludique des conduites invalidantes. 

Surtout, ce que nous disent ces romans remettant en question la cohérence 
traditionnelle du personnage liée à sa fonction platonicienne mimétique le posant comme 
transparent, comme représentant d’un discours vraisemblable, est qu’ils ne copient pas 
le réel. Ils rendent compte des dynamiques propres à la mimésis d’appropriation telle 
que défi nie par René Girard dans Des choses cachées depuis la fondation du monde13 qui 
pousse tous contre tous à imiter un modèle indiquant quel est l’objet désirable propre à 
la quête dans telle ou telle société. Ces romans indiquent d’une part de quelle  manière 
on invente une société et cela en fonction de quel consensus canonique obligeant à 
oublier quelles victimes et, d’autre part, le potentiel de violence qui se manifeste dans 
les relations interhumaines14. 

Ainsi, le corps en processus de réincarnation permet d’explorer les modalités des 
actes en lesquels le personnage (ou l’institution) ne se reconnaît pas et de le forcer à se 
reconnaître en eux comme le souligne Kundera. Cette situation notée par Kundera dans l’Art 
du roman se manifeste lorsque cet auteur souligne qu’une grande lacune de la civilisation 
européenne est de ne pas s’être reconnue dans son roman, c’est-à-dire de ne pas vouloir 
comprendre que les grands romanciers mettent en valeur depuis plusieurs siècles le fait 
que le personnage romanesque ne se reconnait pas dans ses actes. Cette déconnexion 
entre des identités qu’on s’attribue et les faits désastreux qui y sont liés est exploitée par 
Diderot, Sterne, Kafka, Hasek, Havel, etc. On pense en particulier à Kafka dont les romans 
annoncent  la rationalité bureaucratique génocidaire qui se met en place dans l’Allemagne 
nationaliste sous le nazisme.

De nos jours, cette capacité à percevoir la diffi culté à se reconnaître dans ses actes 
débouche, dans le genre romanesque tel que conçu par Laura Esquivel ou Yann Martel, sur 
la production de textes qui explorent le positionnement et les souffrances des personnages 
et de leur corporéité même, par le biais du viol ou de la torture,  en fonction des relations 
de pouvoir, en fonction de l’enjeu même du corps comme réalité biologique située inscrite 
dans les luttes mimétiques.  Pour eux, pour cesser de produire des victimes, il faut être 
à la place de l’autre, dans son dénuement face aux pouvoirs, par le biais d’un récit non-
canonique jouant des réincarnations et qui fait relire les récits canoniques mythiques 
contrôlés par les lyncheurs. Comme le dit Carlos Monsivais dans son essai intitulé Los 

13 Paris, Livre de poche, 1978. Voir Patrick Imbert, Theories of Exclusion and of Inclusion and the Knowledge-
Based Society : Canada and the Americas, Ottawa, University of Ottawa Research Chair: “Canada: Social 
and Cultural Challenges in a Knowledge Based Society” Publisher, 2008, 196 p.

14 Voir aussi Andrew McKenna, Violence and Difference : Girard, Derrida, and Deconstruction. Champaign-
Urbana, University of Illinois Press, 1992.
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rituales del caos, commentant les statues qui émaillent les places publiques en Amérique 
latine et qui manifestent l’euphorie de l’indépendance, elles  signifi ent  désormais surtout 
« Mide tu pequenez frente al Estado! 15» 

Ces textes de réincarnation et de renaissance explorent la reconnaissance de l’alté-
rité en soi et du soi en l’autre comme l’évoquent Lévinas16 et Ricœur17. Ils débouchent sur 
l’ouverture au pluralisme des options en butte à la rigidité de l’orthodoxie fondée sur la 
durée longue d’un vecteur temporel mythique ou narratif. Les textes littéraires déplacent 
ainsi la synonymie entre intérieur/extérieur et soi/les autres et créent un espace élargi où les 
réincarnations ont pour rôle de donner une durée très longue à l’instant où la victime se fait 
fermer la bouche par les lyncheurs (viol, torture, exécution). En effet, cet instant est à la fois 
éphémère dans sa violence immédiate et très long par son impact sur la mémoire. Comme 
l’affi rme Girard au sujet de Jésus, « Il faut que cette victime réussisse à nous atteindre au 
moment où la violence lui ferme la bouche.18» C’est cet instant crucial qui laisse des traces 
que Laura Esquivel et Yann Martel jouant d’un certain type de réalisme magique19 saisissent 
et auquel, par les jeux sur les réincarnations ou sur les changements d’orientations sexuelles, 
ils donnent une ampleur exceptionnelle et originale. Les perspectives plus traditionnelles sur 
la construction du personnage ne démontent pas le mécanisme aussi effi cacement. En effet, 
si on s’oppose à la violence, c’est par une violence qui permet de triompher, certes, mais 
c’est une violence contre une violence, qui souvent s’affi rme dans sa vérité triomphante. 
Cet instant éphémère de la violence saisie sur le vif et transformé en durée longue20 dans 
le retentissement de la mémoire opposée à l’histoire offi cielle, celle de l’histoire nationale 
diffusée dans les écoles ou celle diffusée sous forme de désinformation dans les médias, met 
les lecteurs  à la place de l’autre, dans sa vulnérabilité face aux pouvoirs. 

Il est intéressant de constater que cet instant est transformé en mémoire, en durée 
teintant d’émotions les diverses périodes de la vie du personnage échappant ainsi en partie 
à la durée  du canon historique que les Amériques recherchent et qui est court par rapport 
à la durée européenne. La réincarnation est bien un désir d’être autre et d’échapper, en les 
faisant reconnaître, à des violences insupportables. L’histoire fi ctionnelle, la narrativité 
romanesque se sépare donc de l’histoire offi cielle qui assure ses oublis dans la sélection 
archivistique reposant sur la durée historique. Les fi ctions postmodernes/postcoloniales 
se consacrant à manifester les violences occultées bouleversent à la fois la narrativité 
vraisemblable et la pseudo-cohérence du personnage traditionnel qui passe par une lente 
maturation pour être crédible et qui est lié à un territoire qui le défi nit en rapport avec une 
durée censée être homogène et partagée par le groupe. 

C’est ce lien entre territoire et invention de l’histoire et de ses exclusions qu’explore 
tout récemment l’auteur québécois Éric Dupont dans La logeuse. On y assiste à la déné-
gation du meurtre et de l’exclusion qui a lieu à Notre-Dame-du-Cachalot, un petit village 
de la Gaspésie. Dans celui-ci, les bureaucrates de la pensée dualiste tentent de créer un 
paradis socialiste et communautaire national protégé du reste du monde à l’époque même 

15  Mexico, Era, 1995, p.  148.  Nous traduisons : « Mesure ta petitesse face à l’État! ».    
16  Emmanuel Lévinas, Totalité et infi nité; essai sur l’extériorité, La Haye, Nijhoff, 1961.
17  Paul Ricœur, Oneself as Another, Chicago, Chicago University Press, 1992. 
18  Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, Livre de poche, 1978, p. 317.
19  Pour la présence du réalisme magique dans la littérature québécoise, voir : Catherine Khordoc, «Le diable, 

l’archange et le génie : Le réalisme magique dans l’œuvre “américaine” de Francine Noël», à paraître.  
20 Pour une acception différente de ce concept  et son lien avec les identités des Amériques en concurrence  

avec les identités européennes voir : Gérard Bouchard et Michel Lacombe, Dialogue sur les pays neufs, 
Montréal, Boréal, 1999. 
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de la Pérestroïka et de la déroute des pays socialistes occupés par l’Union soviétique. Ils 
masquent leur but dominateur tout en organisant une société où l’individu différent n’a 
pas de place : «Notre-Dame-du-Cachalot, malgré tous les mensonges qui circulent à son 
sujet, représente l’achèvement le plus méconnu du rêve politique socialiste d’inspiration 
marxiste»21. C’est bien pour manifester la désinformation  sur laquelle repose ce rêve, ainsi 
que la dénégation du mensonge, qu’on trouve à l’entrée du village des tumulus pyramidaux 
dont on dit que ce sont des tombes érigées autrefois par les autochtones. La durée longue 
précolombienne est donc présente et cautionne les valeurs communautaires et leur pérennité. 
Toutefois, le narrateur sait à quoi s’en tenir sur la désinformation marxiste. Il nous révèle 
un rituel plus primaire. À chaque fois qu’un villageois se révèle dans sa singularité, dans sa 
différence, par exemple par le biais d’un cactus de Noël fl eurissant et annonçant les tempêtes 
hivernales, il est lapidé de manière expéditive par la foule en délire confondant causalité 
et coïncidence22 en croyant que c’est le cactus et le propriétaire du cactus qui causent les 
tempêtes redoutées. L’individu disparait alors sous un tumulus. Que voilà, de surcroit, une 
intéressante traduction fi ctionnelle de la théorie  du processus victimaire analysé par René 
Girard23. Que nous voilà loin, dans ce démontage de la logique territoriale unie à l’exclu-
sion, de la capacité de devenir autre manifestée par le personnage principal de La logeuse, 
Rosa Ost qui s’en va à Montréal, marquée de ces violences et s’insère dans la multiplicité 
des variations culturelles enserrées toutefois dans le « bordel » d’un capitalisme sauvage: 
«son monde était un immense bordel dont elle était la tenancière»24.

3. L’Instant, la mémoire et la littérature : le non-relativisme et le rejet du canon

La littérature, dans sa dynamique de réincarnations donnant accès à l’instant et à ses 
retentissements dans la mémoire comme on le voit aussi dans la nouvelle « And of Clay are 
We Created » de Isabel Allende25,  est bien une fi ction complète. Elle est une fi ction  justement 
car elle donne voix à l’autre, à celui dont les discours offi ciels historiques refusent l’existence. 
Ou plutôt, n’est-ce pas le discours offi ciel qui est une fi ction en ne voulant pas reconnaître 
la présence de l’autre et lui accorder une place? C’est probablement ce que dirait Oswald de 
Andrade valorisant la rencontre des cultures autochtones, afro-brésiliennes et européennes 
si l’on saisit bien ses intentions dans le Manifeste anthropophage. La fi ction est le médium 
qui témoigne du fait qu’un tel est né, a vécu en tel ou tel lieu et a souffert d’exclusion, cela  
en rappelant la réalité des cadavres banalisés soit sous le spectaculaire des médias soit niés 
par les régimes répressifs dans la désinformation médiatique et les histoires offi cielles. 

Contrairement à la littérature engagée, celle de Sartre par exemple qui oubliait les 
dizaines de millions de morts des Goulags, un certain type de fi ction, celui qui mêle le 
baroque, le parodique et le ludique au témoignage, au testimonio,  parvient à remettre en 
question la synonymie soi/les autres, intérieur/extérieur en reconfi gurant les étapes des 
rapports de temporalité et de cause à conséquences fondateurs des oublis de ceux qui 
partagent un espace et dont les vies ne correspondent pas au vecteur du récit historique 

21 Montréal, Marchand de feuilles, 2006, p. 12. 
22 Ibid., p. 15. 
23 Voilà qui rejoint aussi Vaclav Havel dans Living in Truth. Dans cet essai, il dénonce les horreurs des bureau-

craties socialistes où tous participent aux dénonciations menant à la prison, à la torture à des générations 
complètes aux vies gâchées. Ces régimes ignorent en fait la nécessaire «continuity between peace and human 
freedom». Vaclav Havel, Living in Truth, London/Boston, Faber and Faber, 1986, p. 188.

24 La logeuse, p. 262. 
25 Isabel Allende, « And of Clay Are We Created” dans Stories of Eva Luna, New York, Bantam, 1991.



23

Volume 6 | 2011
canonique privilégié par l’institution. Cette fi ction parvient à transformer le territoire 
restreint, fondement des écritures et des lectures nationales prises dans le jeu à somme 
nulle des lectures imposées excluant les autres interprétations et notamment la légitimité 
des discours des victimes, en espaces pluridimensionnels soutenus par la coprésence de 
récits légitimes non-concomitants. Ils réunissent simultanément en un nouveau métissage 
culturel ce qui est perçu comme contradictoire dans une logique territoriale et une histo-
ricité canonique particulière mais qui ne l’est pas sur le plan de la logique de la société 
des savoirs. Ces fi ctions contribuent à déplacer les rapports dualistes toujours contrôlés 
par un monisme hégémonique et leurs implications gouvernant la manière même dont les 
rapports économiques et culturels s’inventent. 

Le pluralisme littéraire réécrivant les grands récits de légitimation est donc non-
relativiste dans sa reconnaissance qu’il y avait des gens vivants alors que l’arbitraire mo-
nologique des institutions les nie souvent. Il est fondé sur l’éthique de la reconnaissance 
des victimes produites par les discours historiques monistes affi rmant détenir la vérité. Il 
montre les lyncheurs, comme les appelle Girard, ceux qui inventent un discours mythi-
sant ou historique affi rmant que la victime était coupable de diviser la communauté ou 
plus simplement l’oubliant. Dans ce cas, les lyncheurs se présentent comme des sauveurs 
communautaires rétablissant l’ordre.  C’est alors aux textes pluralistes de pointer du doigt 
le mensonge du lyncheur qui sacrifi e les vies au nom de la vérité diffusée par le mono-
pole historico-archivistique, terroriste religieux ou désinformatif-médiatique. Ces textes 
soulignent l’arbitraire du discours de vérité issu de l’institution et affi rment qu’on ne peut 
dire la vérité car seul Dieu le peut. Par contre, on peut pointer le mensonge. Mentir, dans 
l’optique de ces textes pluralistes valorisant l’instant violent et son retentissement dans 
la mémoire,  est affi rmer détenir la vérité en faisant croire qu’on a accès à un extérieur au 
discours  et qu’il est nécessaire de tuer en son nom pour refonder la cohérence du groupe 
autour d’un  récit homogénéisant naturalisé par un retour aux origines.

4. Le déjà-là, le multiculturalisme et l’invention des Amériques

Les cultures ne sont pas des entités autonomes ou statiques. Notre tendance à les 
considérer comme fi gées – comme s’il y avait de véritables fractures ou lignes de 
faille les séparant – constitue l’un des principaux obstacles au dialogue interculturel.
(…) Parler de fractures pour décrire les différences entre les cultures revient à igno-
rer la porosité des frontières culturelles et le potentiel créatif des individus qu’elles 
abritent. Comme les personnes humaines, les cultures n’existent qu’en relation les 
unes avec les autres. (UNESCO)26.

Toute cette question  de la durée longue et des traces mémorielles a  un lien avec 
les rapports socio-économiques quotidiens. En effet, si on ne valorise que le neuf, que la 
créolisation, comment concevoir aussi que les nouveaux arrivants devraient faire un effort 
pour se mêler à un déjà-là culturel qui a une valeur certaine, en particulier, ce pourquoi les 
nouveaux arrivants émigrent, c’est-à-dire un mode de vie libéral et démocratique qui a été 
inventé petit à petit à partir de Constitutions et de lois qui ont permis le développement de 
ce mode de vie, ainsi que l’attrait de celui-ci sur les nouveaux arrivants.  Simultanément, 
on doit aussi reconnaître, comme le fait Will Kymlicka, que l’État-Nation même démo-

26 UNESCO, Investir dans la diversité culturelle et le  dialogue interculturel. Paris, Rapport mondial de 
l’UNESCO (résumé), 2009.
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cratique a causé des torts importants à quantité de personnes et de groupes : « Building 
liberal-democracy on national foundations has historically involved a number of injustices 
against those who are not seen as full members of the nation, whether they are inside the 
boundaries of the state or outside »27. Will Kymlicka, contrairement à Seyla Benhabib qui 
propose plutôt de construire une citoyenneté cosmopolite ou post-nationale, suggère de 
domestiquer la violence de l’État-Nation par la mise en place de lois ouvertes sur le mul-
ticulturalisme liées à une vision de l’État comme ensemble multinational. Autrement dit, 
Will Kymlicka propose d’accommoder les immigrants à partir de la reconnaissance d’un 
déjà-là systémique et culturel, d’une durée longue, celle de la démocratie libérale défi nie 
dans le cadre de l’État national.  Dans ce contexte de migrations et de reconnaissance des 
minorités, le philosophe canadien Charles Taylor complémente Kymlicka car il affi rme  que 
les valeurs ne sont pas toutes égales. En effet,  des cultures établies depuis longtemps ont 
quelque chose à dire de particulier dans le contexte de l’État-Nation. Même s’il ne précise 
pas exactement ce que signifi e longtemps et en particulier longtemps dans les Amériques, 
on retient que la distinction d’une durée longue liée à un espace déjà habité est signifi cative 
et qu’elle a des droits en tant que telle, face à l’hégémonie d’une institution autre ou de 
manifestations du nouveau par le biais de cultures liées à l’immigration.

Taylor et Will Kymlicka  sont, de plus, conscients du fait que le fonctionnement 
de l’État-Nation ne peut plus être vu comme étant neutre face aux cultures et que le grand 
récit historique national et censé être homogène diffusé dans la modernité et lié au libé-
ralisme procédural ne peut qu’être repensé. En effet, ce récit national s’est  fragmenté en 
éléments qui reconnaissent l’exclusion des femmes, des gays, des autochtones, des métis 
et de divers groupes et minorités dont les attributions défi nissent souvent la personnalité 
d’un individu participant à plusieurs de ces catégories produisant des narrativités qui sont 
les mémoires longues  des instants violents  comme par exemple la pendaison de Louis 
Riel dans l’Ouest canadien et l’exclusion des métis ou encore comme la marginalisation 
des francophones d’Edmonton majoritaire dans le nord de l’Alberta avant 1905 mais 
maintenant très minoritaires28. 

Dans le contexte où  Taylor affi rme que les valeurs ne sont pas égales car des cultu-
res établies depuis longtemps, celle du Québec par exemple, ont quelque chose à dire de 
particulier dans le contexte de l’État-Nation, il est important de savoir de quelle manière 
on doit voir les autres et comment les rapports peuvent être envisagés en fonction des 
ressentiments, des violences subies et de l’avenir à envisager ensemble. L’État qui défend, 
notamment  par l’éducation, des fi ns collectives  doit  aussi protéger les droits fondamentaux 
des minorités  et des immigrants ce qui est la base  du libéralisme substantif  qui ne doit pas 
non plus oublier les droits individuels. Voilà qui évite le relativisme absolu pour déboucher 
sur une conception de la culture comme relations multiples en évolution toujours fondées 
sur des expériences et des contextes déjà établis mais qui sont en transition permanente 
dans leurs relations à d’autres cultures et à d’autres systèmes de valeurs se déplaçant aux 
rythmes des rencontres et de la glocalisation ainsi que le soulignent  Frederick Barth29 ou 
Amartya Sen30. 

27 Will Kymlicka, « Liberal Nationalism and Cosmopolitan Justice” dans Seyla Benhabib (ed. Robert Post), 
Another Cosmopolitanism, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 129.

28 Alberta, village sans mur (s), dir. Estelle Dansereau, Paul Dubé, Eileen Lohka, Pamela V. Sing, Winnipeg, 
Presses universitaires de Saint-Boniface, 2005.

29 Frederick Barth, « Les groupes ethniques et leurs frontières », Théorie de l’ethnicité, Presses universitaires 
de France, Paris, 1995, pp. 203-249.

30  Identité et violence, Paris, Odile Jacob, 2001.
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Ainsi, la durée longue dans la pratique de la reconnaissance et de la gestion de la 

relation, rejoint des considérations non seulement artistiques mais aussi socio-économi-
ques et légales. En effet, un État libéral peut défendre non pas une seule fi n collective mais 
des fi ns collectives qui reposent sur la promotion de certains droits particuliers réclamés 
par certaines minorités qui ne réclament pas toute la même chose : droits de chasse pour 
certains groupes autochtones, droits linguistiques pour d’autres groupes, etc. Il y a donc 
continuité d’une moralité politique appliquée par les juges, le pouvoir exécutif, les pé-
dagogues, etc., qui doit tenir compte de la fi nalité collective d’une communauté grâce 
à laquelle se développent un individu et des groupes. Un exemple récent est la décision 
de contester avec succès la décision du gouvernement conservateur de Mike Harris en 
Ontario de fermer l’Hôpital francophone et bilingue universitaire Montfort d’Ottawa 
pour des raisons économiques. Il s’est alors s’agit, en plus de mobiliser la population, de 
démontrer qu’il y avait discrimination contre un groupe, les Francophones minoritaires 
de l’Ontario, et pour cela il fallait reconnaître que l’hôpital Montfort à Ottawa constitue  
aussi une entité culturelle et sociale pour les francophones de l’Ontario qui ont droit a 
être soignés  dans les meilleures conditions de compréhension culturelle et linguistique 
car la santé des populations est aussi une question de rapport, d’écoute et de saisie des 
maux qui ne sont pas uniquement défi nis par des bactéries ou des virus. Pour le Qué-
bec cela signifi e de s’engager dans l’interculturalisme qui demande aux communautés 
culturelles d’envoyer leurs enfants dans les écoles francophones en fonction de la loi 
101 et des perspectives marquées par la dynamique des accommodements raisonnables : 
« L’interculturalisme s’efforce de concilier la diversité ethnoculturelle avec la continuité 
du noyau francophone (…), il a la vertu d’être fl exible, ouvert à la négociation, aux 
adaptations et aux innovations »31. Ainsi, les traces se glissent dans le déjà-là d’une 
continuité fortement soulignée. 

Les lois, les théories multiculturelles et les productions artistiques et littéraires 
convergent ainsi vers une réfl exion sur les pratiques relationnelles permettant d’inventer 
des rapports socio-économico-culturels plus harmonieux qui permettront à toutes et à 
tous de travailler ensemble à s’épanouir en fonction d’une promesse d’avenir meilleur. 
Cet avenir meilleur est ce qui donne aussi une durée longue, quoiqu’imprévisible, aux 
fragments, aux traces, aux vestiges qui se perpétuent dans les instants et les temps forts 
des rencontres fondées sur l’exclusion comme sur la séduction menant à la créolisation. 
C’est ce que rappelle Nicolas Dickner dans Nikolski en présentant l’épopée des Garifunas 
ni tout à fait amérindiens ni tout à fait africains éparpillés suite aux traités signés par les 
puissances coloniales françaises et anglaises, le long des côtes du Nicaragua, au Honduras 
et au Belize : « Et personne, pas même les plus grands ethnologues, ne comprend bien le 
subtil mécanisme grâce auquel ces orphelins ont pu, malgré les déracinements et l’exil, 
préserver leur identité »32. La créolisation séduit de plus en plus dans la civilisation contem-
poraine inventée sur la légitimation des déplacements géo-symboliques. C’est pourquoi 
Édouard Glissant nous rappelle qu’il faut étudier constamment le retentissement de « ce 

31 Fonder l’avenir, le temps de la conciliation : Commission de consultation sur les pratiques d’accommo-
dement reliées aux différences culturelles, Rapport par Gérard Bouchard et Charles Taylor, Saint-Lazare, 
Québec, 2008, p. 21.

32 Québec, Alto, 2007, p. 225. On retient toutefois que l’éditeur qui publie des auteurs québécois et des auteurs 
en traduction qui ne sont pas du Québec affi che ce qui suit sur son site web : « Nous n’acceptons pas pour 
l’instant de soumissions d’auteurs francophones habitant hors Québec ». (02/10/2010). Le canonique de 
l’exclusion des francophones hors Québec est affi ché par l’éditeur.
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qui change en s’changeant » dans des Amériques qui « s’archipélisent » de plus en plus 
dans « le besoin que les cultures ont de toutes les cultures »33.

Conclusion

De la durée longue et du monologique on aboutit au transculturel34 qui joue des 
relations créant du nouveau ou le continu tend à se tracer dans la trace et le discontinu. 
C’est celui-ci qui est exploré par quantité d’auteurs et d’artistes où le caméléonage est  de 
s’adapter au contexte comme le souligne Dany Laferrière : « ‘Êtes-vous un écrivain haïtien, 
caribéen ou francophone ?’ Je répondis que je prenais la nationalité de mon lecteur. Ce qui 
veut dire que quand un japonais me lit, je deviens immédiatement un écrivain japonais »35. 
Mais c’est aussi savoir que le contexte est lui-même bigarré, hétérogène et que plus que 
de s’adapter, il s’agit d’être effi cace dans le multiple et le chatoyant du changement ce que 
souligne le peintre Cajun George Rodrigue au sujet de son chien bleu : The wonderful thing 
about Blue Dog is that she’s never hung up on playing a specifi c role; she will happily inhabit 
any world I put her in.  Within Blue Dog is the history of the Cajun people and the history 
of myself, my joys and fears and visions, both of the world around me and the world yet 
to come… Through Blue Dog I can process the world around me, with all its complexity.  
Color, noise, and absurdity.  The paintings in this book refl ect this new path36.  

Voila qui rejoint des dynamiques de la vie quotidienne telle que les souhaite Piscine 
Patel dans L’Histoire de Pi de Yann Martel où, intéressé par la métaphysique plus que par 
le communautaire, il veut à la fois vivre le bouddhisme, l’islam et le christianisme. Ces 
dynamiques des croisements qui laissent des traces sont aussi exprimées par les membres 
d’une famille mixte à Toronto: “Even though most of his family members are Muslim, 
Boudjenane says that ‘because his sister-in-law and niece are Christians, the whole family 
celebrates both Christmas and Ramadan. That’s what being Canadian is all about”, he 
says”37. La société des savoirs glocalisée mène donc à produire des signifi cations diverses 
liées à la réfl exivité et à des savoirs sur les processus, les codes et les dynamiques de pouvoir 
où on s’invente non comme identité stable mais  avec diverses images de soi permettant 
d’être producteur d’avantages différentiels et séducteurs dans la collaboration. 
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A herança judaica em Tatiana Salem Levy e Régine Robin

Eurídice Figueiredo1

Résumé: L’héritage juif est devenu très présent dans la littérature occidentale 
surtout depuis les années 1970. Des écrivains comme Tatiana Salem Levy et 
Régine Robin n’étant pas religieuses discutent dans leurs livres la permanence 
de la judéité tout en révélant des confl its de génération, la fi délité à la religion 
ancestrale, à savoir, le devenir juif: comment chacun se place vis-à-vis du passé 
et du futur, comment chacun se transforme au long de l’Histoire lorsque l’on 
a à l’horizon un savoir et une tradition à préserver. La pluralité identitaire est 
un des aspects privilégiés puisque, à cause de la diaspora, les juifs ont acquis 
des identités multiples, tout en conservant leur héritage commun.
Mots clés: littérature du Québec ; littérature du Brésil ; judéité ; littérature 
comparée

Resumo: A herança judaica tornou-se muito presente na literatura ociden-
tal sobretudo desde os anos 1970. Escritoras como Tatiana Salem Levy e 
Régine Robin, não sendo religiosas, discutem em seus livros a permanência 
da judeidade, revelando alguns confl itos de geração, a fi delidade à religião 
ancestral, ou seja, o devir judeu: como cada um se coloca em relação ao 
passado e ao futuro, como cada um se transforma ao longo da História tendo 
em seu horizonte um saber e uma tradição a serem preservados. A pluralidade 
identitária é um dos aspectos privilegiados já que, por causa da diáspora, os 
judeus adquiriram múltiplas identidades, conservando a herança comum.
Palavras chave: literatura do Quebec; literatura do Brasil; judeidade; lite-
ratura comparada

On sait bien que l’écriture prend toujours le 
sujet en défaut. Autobiographie, autofi ction, autoa-
nalyse, autobiotexte, tout ce qu’on veut. Jouer avec 
l’identité narrative, savoir qu’on joue avec, c’est tout 
(Régine Robin).

1 Eurídice Figueiredo, doutora pela UFRJ (1988), é professora associada de Literaturas Francófonas e Litera-
tura Comparada na Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi coordenadora do PPG em Letras, do GT 
da ANPOLL “Relações literárias interamericanas”. Publicou Representações de etnicidade (7 Letras, 2010) 
Construção de identidades pós-coloniais na literatura antilhana (1998) e inúmeros artigos em obras coletivas 
e revistas nacionais e internacionais. Organizou, entre outros, o livro Conceitos de literatura e cultura (2005), 
além de números de revistas. É pesquisadora do CNPq.
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Judaísmo e Judeidade

Na França há um crescente número de escritores que tematizam a herança judaica 
desde os anos 1970, dentre os quais se destacam nomes como os de Patrick Modiano, 
Georges Perec, Serge Doubrovsky, Régine Robin (que emigrou para o Quebec). Trata-se 
de escritores que eram crianças durante a ocupação ou nasceram logo depois da guerra. 
No Brasil, Moacyr Scliar foi, sem dúvida, o maior expoente a ter explorado em seus ro-
mances e ensaios a cultura judaica. A nova geração, representada por algumas mulheres 
como Tatiana Salem Levy, Adriana Armony e Cintia Moscovich, tem dado uma grande 
contribuição para dar maior visibilidade a esta problemática da tradição que deve ser trans-
mitida. A pluralidade identitária é um dos aspectos privilegiados já que, em consequência 
da diáspora, os judeus adquiriram múltiplas identidades, preservando a herança comum, 
como assinala Betty B. Fuks: “O sujeito da Diáspora, à diferença de um exilado político 
expulso de sua própria pátria, nasceu em um país no qual ele se situa simultaneamente 
dentro e fora, num entre-dois cujas ‘fronteiras’ lhe permitem partilhar a identidade do 
povo da nação na qual ele existe e manter uma ‘pedaço de si’ sempre alhures, no espaço 
marginal do não-lugar” (FUKS, 2000, p. 48).

O escritor franco-tunisiano-judeu Albert Memmi criou (1962) o conceito de judei-
dade, que tem sido muito empregado desde então. Ele distingue três termos: a judeidade 
(judéité) é o fato e a maneira de ser judeu; o judaísmo (judaïsme) é o conjunto de doutrinas 
e instituições judaicas; a judaicidade (judaïcité) é o conjunto de pessoas judias (MEMMI, 
1962, p. 29). Para ele, há sempre algo de místico em toda memória coletiva, mas na tradição 
judaica isto é particularmente marcado por sua antiguidade e pela obstinação e tenacidade 
com que o povo judeu preserva e dá continuidade a um conjunto de hábitos que defi nem 
seu pertencimento. Segundo ele, os aspectos subjetivos da judeidade não são muito pesa-
dos porque o indivíduo pode preferir fi car à margem da vida da comunidade. No entanto, 
a comunidade (a judaicidade) se impõe a ele como “fatos exteriores e objetivos”, que ele 
pode confi rmar ou negar. Com isso ele conclui assim sua defi nição de judeidade:

A judeidade é, inicialmente, um conjunto de fatos, condutas, instituições, que encon-
tro em mim, mas, sobretudo, fora de mim, ao longo de minha vida. Antes de ser o objeto 
de minha escolha, de uma decisão de minha vontade, são, em suma, fatos sociais. Sua 
confi rmação ou seu questionamento, por mais importantes que sejam, são procedimentos 
suplementares (MEMMI, 1962, p. 300-301).

A judeidade remete à trama de signifi cações tradicionais, culturais, históricas, que 
forma o indivíduo e lhe confere sua real fi sionomia (MEMMI, 1962, p. 303). Assim, uma 
tradição cultural é a “soma de maneiras de viver, de atitudes mentais, de riquezas confusas”; 
tudo isso se funde num amálgama que é digerido e incorporado de tal maneira que ele constitui 
uma maneira de ser coletivo, e que é transmitido pela herança (MEMMI, 1962, p. 306).

A judeidade se distingue do judaísmo, que se refere à religião; a judeidade tem 
mais a ver com as práticas culturais herdadas dos ancestrais, o respeito a alguns valores, 
tradições e instituições – como as festas religiosas - que até fazem parte da religião, mas 
que não são expressão de uma verdadeira religiosidade. Como no mundo cristão, em que 
se comemoram o Natal e a Páscoa, sem que se dê a eles um cunho religioso, alguns judeus 
festejam o ano novo comendo o pão ázimo e a maçã com mel, sem lhe conferir um aspecto 
transcendente. Apesar de a laicidade ser muito difundida entre os judeus, a religião nunca 
está totalmente descartada, como ela pode estar entre os cristãos. A narradora de A chave 
da casa, de Tatiana Salem Levy, considera que faltava verdade nas festas que celebravam 
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em casa, que eles eram judeus uma vez por ano, mas a mãe, sempre sensata, lhe diz: “Não 
era a religião o que nos importava, mas a tradição. Não queríamos simplesmente jogar na 
lata do lixo aquilo que nossos antepassados se esforçaram para guardar. O importante era 
manter a simbologia” (LEVY, 2009, p. 130). Comentando a importância da memória na 
tradição judaica, Betty Fuks afi rma: 

Em cada época, em cada geração, o leitor interpreta subjetivamente aquilo que 
lhe é transmitido, preservando as estruturas tradicionais da transmissão e assegurando-
lhes continuidade. Não seria descabido lembrar também que o modo de se fazer a nar-
rativa, o ritmo, o timbre, o som das melodias e os movimentos do corpo são também 
uma linguagem, plena de sentidos, sem que necessariamente chegue-se a conhecer sua 
signifi cação (FUKS, 2000, p. 135).

Escritoras como Tatiana Salem Levy e Régine Robin, que não são religiosas, 
discutem em seus livros a permanência da herança judaica, revelando alguns confl itos de 
geração, a maior ou menor fi delidade à religião, ou seja, o devir judeu: como cada um se 
coloca em relação ao passado e ao futuro, como cada um se transforma ao longo da História 
tendo em seu horizonte um saber e uma tradição herdados.

Derrida, lendo Yerushalmi, afi rma que o judaísmo é terminável, a judeidade é 
interminável. “Ela pode sobreviver ao judaísmo. Pode sobreviver a ele como herança, 
isto é, de todo modo, não sem arquivo, mesmo se este arquivo fi car sem suporte e sem 
atualidade. Para Yerushalmi, há uma essência determinante e irredutível da judeidade: 
ela já está dada e não espera o futuro” (DERRIDA, 2001, p. 93. Grifo do autor). Para-
doxalmente, ela não espera o futuro porque ela é a própria crença no futuro, ela é o traço 
que une ao futuro. “O ser-judeu e o ser-aberto-ao-futuro seria a mesma coisa, a mesma 
única coisa, a mesma coisa como unicidade – e não poderíamos dissociar uma da outra. 
Ser aberto ao futuro seria ser judeu”. Um outro traço seria a abertura “à historicidade 
e à obrigação da memória, ou melhor, à obrigação do arquivo” (DERRIDA, 2001, p. 
96. Grifos do autor). A experiência da promessa (o futuro) e a injunção da memória (o 
passado) se unem, uma se fundamenta na outra “porque houve um evento arquivado” 
(DERRIDA, 2001, p. 97) que fundou o judaísmo.

Assim, a injunção da memória é tematizada por ambas as escritoras. Régine Robin 
tematiza a memória da Shoah, o trauma dos ancestrais mortos nos campos de concentração, 
o que provoca uma grande melancolia em seus textos. Já Tatiana Salem Levy, da nova 
geração, neta de judeus que emigraram para o Brasil, trata da tradição judaica sob um outro 
viés, o que não exclui, porém, uma dor que pesa sobre seus ombros. 

1. Régine Robin: autofi cção, biofi cção, ciberfi cção2.

Régine Robin, nascida em Paris em 1939, é uma das criadoras pós-modernas de 
autofi cção. Filha de judeus poloneses, foi professora de Sociologia de Paris X, emigrou para 
o Canadá (1977), tornando-se professora da UQAM (Université du Québec à Montréal) em 
1982. Escreveu tanto textos ensaísticos como Le Golem de l’écriture. De l’autofi ction au 
Cybersoi (1997), quanto obras de fi cção, dentre outros o romance La québécoite (1983) e 
L’immense fatigue des pierres (1996), livro de narrativas curtas (contos ou novelas), que 

2 A partir da noção de romance (fi cção) autobiográfi co, que é a escrita fi ccional de sua própria vida, surgiram os 
termos de autofi cção (para designar a fi ccionalização de si mesmo), biofi cção (para designar a fi ccionalização 
de sua vida) e ciberfi cção (para designar os biografemas disponíveis na Intenet).
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ela chama de biofi cções. Numa busca sobre a “identidade pluralizada pelos fantasmas de 
auto-engendramento” (ROBIN, 1997, p. 16), ela constata que nos dias de hoje as frontei-
ras “entre o escritor, o narrador e os personagens, entre o artista e sua instalação” estão 
abolidas, ou melhor, as fronteiras são porosas e permitem a passagem (ROBIN, 1997, p. 
17). A autofi cção toma a forma disseminada de Proteu, que é o desejo de “ocupar todos 
os lugares”, desempenhando todos os papéis: “Representar todos os outros que estão em 
mim, me transformar em outro, dar livre curso a todo processo de virar outro, virar seu 
próprio ser de fi cção ou, mais exatamente, esforçar-se para experimentar no texto a fi cção 
da identidade; tantas tentações fortes, quase a nosso alcance e que saem atualmente do 
domínio da fi cção” (ROBIN, 1997, p. 16).

O romancista canadense de origem haitiana Dany Laferrière, no livro de entrevistas 
J´écris comme je vis, afi rma que em literatura não pode haver confi ssão, pois a sincerida-
de é o primeiro artifício, e que “para colocar em cena sessenta por cento de sinceridade, 
é preciso quarenta por cento de artifícios. A verdade tem necessidade de ser verossímil 
(LAFERRIÈRE, 2000, p. 119), no que ele concorda com Paul Valéry, que já afi rmava que 
“em literatura o verdadeiro não é concebível” e que qualquer tipo de “confi dência visa à 
glória, ao escândalo, à desculpa, à propaganda” (VALÉRY, 1957, p. 570-571).

Régine Robin encena suas múltiplas identidades nas sete biofi cções de L’immense 
fatigue des pierres, nas quais os nomes são intercambiáveis, vão, voltam, se transformam. 
Os temas obsessivos que permeiam a obra são as travessias de línguas, culturas, histórias, 
geografi as, nomes próprios, evocando desde a Shoah até a criação de biografi as na Internet. 
A protagonista em todas as biofi cções é uma escritora (ou escritor) de pouco mais de 60 
anos, que fuma cigarros Saint Moritz Menthol, adora beber uísque nos cafés, vive em/entre 
Paris, Montreal e Nova York. Ao criar a personagem da escritora, que se desdobra em vários 
papéis, Robin encontrou a estratégia narrativa para poder se infi ltrar em todos os lugares, 
viajar e conhecer todo tipo de pessoa. Os seres que habitam suas cidades imaginárias podem 
ser muito semelhantes aos de suas verdadeiras cidades como também podem ser diferentes. 
Segundo Ph. Vilain, a particularidade da imaginação autobiográfi ca reside em sua capacidade 
de desdobramento narcísico que permite ao sujeito inventar para si um duplo, ideal ou não, 
e tornar possível uma forma de autofi ccionalização (VILAIN, 2005, p. 119).

 A protagonista vive uma judeidade cheia de ambiguidades, traumas, recusas, 
fantasmas. A experiência traumatizante da guerra, durante a qual a protagonista se 
escondeu, usou ou não a estrela, perdeu familiares nos campos de concentração — 
principalmente de Treblinka e de Auschwitz —, está presente de modo obsedante no 
tramado de suas fabulações de si.

Na primeira novela, que dá título à obra, mãe e fi lha se alternam no papel de nar-
radoras. Todas duas deixam Paris: a mãe mora em Nova York, enquanto a fi lha mora em 
Jerusalém. Há uma incomunicabilidade entre elas, que pouco se veem, e quando o fazem, 
só trocam amenidades, nenhuma consegue realmente conversar com a outra. De modo 
signifi cativo, elas se encontram em aeroportos, estes “não-lugares”, na expressão de Marc 
Augé, para o qual o “não-lugar” designa duas realidades complementares porém distintas: 
de um lado, seria o espaço constituído para certos fi ns (transporte, comércio, trânsito), e 
de outro, a relação que os indivíduos entretêm com estes espaços. Ao contrário do lugar 
antropológico, que cria um social orgânico, o não-lugar cria uma contratualidade solitária 
(AUGÉ,1992, p. 118-119). As duas personagens são solitárias e mantêm uma relação pro-
blemática com a herança judaica, que constitui fator axial e fonte de confl ito. A mãe, Nancy 
Nibor (anagrama de Robin), acusa mentalmente a fi lha de excesso de judaísmo, porém 
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sabe que não lhe dirá nada ao encontrá-la. A fi lha, que foi morar em Israel para contrariar 
a mãe e, ao mesmo tempo, para buscar e/ou afi rmar seu judaísmo, só encontrou fragmentos 
de identidade, estilhaços de sentido, e sobretudo, nenhuma cumplicidade com a memória 
dos ancestrais. Ela exprime uma grande frustração e um sentimento de incompletude, de 
inadequação ao papel que ela construíra para si, mas sabe que também não falará sobre 
isto quando encontrar a mãe, ou seja, trata-se de um assunto tabu, interdito, porque é desde 
sempre causa de sofrimento. No fi nal, elas evocam um projeto de ir morar em Montreal, 
uma cidade que é um terreno neutro, na qual elas se sentiriam bem justamente por não ser 
a cidade natal de nenhuma delas. 

Em “Le dibbouk inconnu”, o alter ego da narradora é Michel Himmelfarb, que recebe 
de seu editor a encomenda de um livro sobre os duplos, os desdobramentos de persona-
lidade, o que a própria Robin fez, de certa forma, em Le Golem de l’écriture. Entretanto, 
mais do que simplesmente teorizar sobre a questão, ele vive os desdobramentos em sua 
vida, real e virtual. Após percorrer os campos de concentração da Polônia, os museus do 
Holocausto em Jerusalém e Washington, após ler livros e ver fi lmes que tratam da questão, 
Michel cria ciberfi cções, refazendo biografi as das vítimas da Shoah na Internet. Um dos 
seus duplos é Rivka, sua irmãzinha, que morreu aos 3 anos em Treblinka, e que ressuscita 
em suas mãos, fazendo carreira brilhante de artista de teatro em Paris. Um outro é David 
Morgensztern, nascido na mesma cidade da Polônia em que ele nascera, Kaluszyn, o qual 
teria sido enviado a Treblinka em 1942, conforme ele vira numa fi cha no museu de Wa-
shington. Contudo, um dia, ele recebe um telefonema de alguém que afi rma ser o próprio 
David Morgensztern, que teria conseguido escapar. Em pânico, ele perde seus parâmetros 
de realidade e fi cção. Olhando-se no espelho, pensa estar enlouquecendo, se vê como sua 
irmã Rivka, lembra-se da velha lenda hassídica segundo a qual cada judeu morto na Shoah 
viria habitar a alma de um sobrevivente. Ele seria habitado pelo dibbouk, a alma de David, 
que talvez lhe tenha inspirado toda sua vida, sua carreira, sua ida aos museus, sua busca 
em entender os duplos. Segundo Simon Harel, Régine Robin reivindica em L’immense 
fatigue des pierres a imagem da web como confl uência dos lugares de memória. Este tropo 
tecnológico permite dar vida nova à memória, assegurar-lhe uma certa perenidade; assim, 
a  web é uma arquitetura tecnológica móvel que permite que os desaparecidos reapareçam, 
dando sentido à  trama frouxa de nossas existências (HAREL, 2006, p. 300). 

Em “L’agenda”, a personagem da fi lha tenta escrever a biografi a da mãe morta a 
partir dos fragmentos deixados por ela em suas agendas, únicos manuscritos conservados 
pela fi lha, que havia doado todo o resto às bibliotecas. Ele faz exercícios de estilo, passando 
pelo jornal íntimo até chegar à forma poética, que melhor dá conta do caráter lacunar e 
parcelar que têm estes biografemas. 

“Gratok. Langue de vie et langue de mort” começa com a evocação da Paris da 
Ocupação, em 1944, quando a protagonista tinha menos de 6 anos (por isto não tinha de 
usar a estrela) e se escondia com sua mãe e outros judeus numa garagem abandonada na rua 
Vilin. Robin presta uma homenagem a dois escritores judeus: Serge Doubrovsky, que fi cou 
escondido na Paris ocupada, e a Georges Perec, que morava no número 24 da rua Vilin, 
como ele diz no livro L’infra-ordinaire (1989, p. 18) enquanto a família materna morava 
no número 1.O pai de Perec morreu na guerra (1940) e a mãe enviou o pequeno Georges 
para Villard-de-Lans num trem da Cruz Vermelha. Ele fi cou lá, com a família paterna, até 
o fi m da guerra, quando voltou para Paris, tendo sido adotado pela irmã do pai. A mãe de 
Perec foi deportada e morreu no campo de concentração de Auschwitz em 1943. Para dar 
maior peso de realidade ao fato, consta também no livro parte do mapa de ruas de Paris 
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em que se situa a rua Vilin (a meio caminho das estações de metrô de Ménilmontant e de 
Pyrénées). Na garagem, a menina não podia fazer barulho, tinha de aprender a falar para 
dentro, a tossir para dentro. Na rua, não podia falar com outras crianças pois seu forte 
sotaque da Europa Central em francês a teria denunciado. Um dia a mãe consegue alguém 
para tomar conta dela, uma francesa chamada Juliette, em cuja casa as pessoas cantam, 
riem, são felizes. Com ela vai aprender a falar francês como as outras crianças. A partir 
daquele momento, o francês passará a ser associado à alegria, à festa, à música, enquanto 
o iídiche falado na garagem se tornará uma língua de morte, até porque depois do fi m da 
guerra a menina foi descobrindo muito mais mortes ainda, agora já associadas aos campos 
de concentração, ao cheiro de gás. Seu amor pelo francês e sua recusa do mundo repre-
sentado pelo iídiche parecem uma traição a toda ideia de identidade judaica, mas o que 
a narradora demonstra é que sua identidade encontra-se no entre-dois: ela frequenta dois 
mundos, o dos que usam a estrela, se escondem e falami iídiche e dos que falam francês, 
se divertem e cantam, ou seja, um mundo associado à morte e um mundo associado à vida. 
Ela pertencia aos dois mundos, ela estava no entre-dois. A narrativa faz um corte temporal 
e a protagonista reaparece, 50 anos depois (portanto em 1994). Tradutora do iídiche ao 
francês, ela atribui as suas difi culdades, o seu sofrimento, à memória da morte associada a 
esta língua, à difi culdade de fazer o luto dos episódios traumáticos do passado.Traduzir do 
iídiche era passar da língua dos mortos (e da morte) ao mundo dos vivos (e da vida), traduzir 
era, para ela, uma verdadeira descida aos infernos. Ela decide mudar de profi ssão e tornar-
se escritora, tentar fazer soar o iídiche em francês, imitando sua prosódia, seu ritmo, sua 
respiração. Para poder realizar um trabalho de criação literária, tenta rememorar a menina 
que foi, a língua que ela poderia ter falado com Gratok, seu ursinho de pelúcia, em suma, 
uma linguagem poética. De alguma maneira ela quer reencontrar a língua inventada para 
falar com Gratok, uma língua que lhe permitia dizer tudo (ROBIN, 1996, p. 80-81). 

Em “Mère perdue sur le World Wide Web”, o protagonista encontra uma referência 
ao nome de sua mãe, Rivka Himmelfarb, em um livro de memórias de um sindicalista 
americano e descobre que, ao contrário do que pensava, ela não morrera no campo de 
concentração, mas tinha conseguido sobreviver, emigrara para os Estados Unidos e em 
seguida para Montreal. Ele deixa Paris e vai ao seu encalço em Montreal, onde descobre 
seus vestígios, numa investigação quase policial: seus endereços, uma cirurgia em 1968 
no Jewish Hospital, seu dossiê médico, os livros emprestados na Jewish Library entre 
1975 e 1977, a existência de um marido. Através da Internet, consegue mais informações, 
inclusive que o marido, Haïm Morgenstern, está hospitalizado. No entanto, ao visitá-lo, tem 
uma decepção ou, quem sabe, um alívio, pois como o ancião sofre do mal de Alzheimer, 
é incapaz de qualquer conversa coerente. O protagonista se pergunta então como se pode 
fazer o luto duas vezes, que é o que efetivamente se dá com ele, na medida em que, tal 
como um espectro, a mãe voltara a provocar novas emoções ligadas à sua perda.

Em “Journal de déglingue entre le Select et Compuserve”, a protagonista retoma 
alguns fragmentos de outras narrativas: de “L’agenda”, a referência ao seu estudo sobre 
Kafka, de “L’immense fatigue des pierres”, a notícia que sua fi lha quer deixar Jerusalém 
para ir morar não se sabe onde, Nova York, Paris, Montreal. Em um dos fragmentos há 
um emaranhado de identidades: sentada no Select, em Paris, ela se faz passar por Emilia 
Morgan diante de Pamela Wilkinson e vice-versa, fi cando com os trabalhos de Pamela em 
que ela mistura fotos, desenhos, colagens e textos. No entanto, ao ler algumas citações, ela 
se depara com seus próprios textos, escritos em um agenda que ela perdera em Nova York. 
Um outro encontro no Select coloca novas identidades em tela: ao ser indagada se ela não 



35

Volume 6 | 2011
é Tartampionne, responde que se chama Martha Himmerlfarb mas diz conhecer Régine 
Robin. Na verdade todas elas são variantes da protagonista. “Eu sou Pamela Wilkinson, ou 
Emilia Morgan, ou Nancy Nibor, ou Martha Himmelfarb, ou os avatares da personagem 
quando participa de fóruns de discussão na Compuserve ou na Internet; talvez seja a fi lha 
da narradora, ou até mesmo Régine Robin (ROBIN, 1996, p. 130).

A protagonista possui um comércio em Montreal, “Biographie sur mesure”, no qual 
ela vende biografi as para quem quiser. Ao fazer isto, ela percebe que as pessoas não querem 
que ela escreva a verdade, preferindo a narrativa de suas vidas imaginadas. Assim, ela passa 
a fabricar passados falsos, fantasmas que passam ao ato, ou seja, autofi cções (ROBIN, 
1996, p. 126-127). Ela reconhece que o que transfi gura, dá alma e estilo às biografi as, 
são os fantasmas, os sonhos, as falsas lembranças. Para isto, ela não hesita em plagiar os 
clássicos, copiando citações de Flaubert, Stendhal ou Balzac. Os clientes, pessoas que 
viveram vidas ordinárias, que fi zeram más escolhas, não resistem ao encanto de suas vidas 
metamorfoseadas. No fundo, ela dava nova chance aos infelizes permitindo-lhes “viver” 
uma existência mais bem realizada através da escrita (ROBIN, 1996, p. 129).

Na última narrativa, “Manhattan Bistro”, a protagonista imagina como teria sido 
a vida dos 51 parentes dela, que morreram durante a Shoah, caso eles tivessem emigrado 
para os Estados Unidos antes da guerra: as duas famílias, os Ajzersztejn e os Segalik teriam 
chegado por volta de 1908 por Ellis Island e teriam tido uma outra vida (ROBIN, 1996, p. 
146). Assim, ela, Rivka Ajzersztejn, teria nascido em 10 de dezembro de 1939 em Nova 
York (e não em Paris). Seria uma americana e, em vez de Régine Robin, seu nome teria 
se transformado em Rebecca Ajerstein (pronunciado Ajerstin). Através desta biografi a 
imaginária, ela devolve a vida a todos estes familiares mortos, ela tenta devolver-lhes 
um arremedo de história (ROBIN, 1996, p. 149). Como esta ressurreição imaginária não 
basta, ela escreve os 51 nomes, em forma de poema da morte/dos mortos, dando-lhes, 
fi nalmente, um lugar, uma placa com nome e sobrenome. A homenagem de Régine Robin 
é permeada por um nominalismo que pretende dar realidade aos membros de sua família 
mortos nos campos de concentração. Um procedimento semelhante acontece na instalação 
de Christian Boltanski no Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme em Paris, em que ele 
coloca placas com os nomes de todas as pessoas que moravam em 1939 naquele prédio, 
o Hôtel de Saint-Aignan, e que foram deportadas.

A memória da morte e dos mortos conduz ao silêncio, à impossibilidade de dizer, à 
representação dos corpos abjetos, chamados em Auschwitz de fi guren (bonecos, fantoches), 
schmattes (trapos, farrapos) ou stück (troço, treco). Assim ela faz o luto, um luto impossível. 
É como uma pequena cripta dentro de si, na qual se conserve, bem quentes, bem vivos, 
um a um, todos os seus mortos — engolidos, colocados em conserva (ROBIN, 1996, p. 
169). Diante das difi culdades de resgatar o impossível, através de listas de nomes, litanias 
genealógicas (à maneira de Georges Perec), histórias e datas, numa estética de relíquias, 
pedaços, restos, lembranças, a narrativa termina com os desenhos de 51 estelas funerárias 
vazias, brancas, sem nenhuma inscrição.

Segundo Simon Harel, a leitura de L’immense fatigue des pierres provoca o senti-
mento de uma imensa solidão, sobre um fundo de banalidade tecno-cybernética que reúne 
protagonistas desocupados em busca de seus duplos. Mas a refl exão de Régine Robin não 
se reduz à encenação de uma quinquilharia tecno-cybernética. De modo ambivalente, ela 
nos diz que o prêt-à-porter multimidiático é o signo de uma profunda impostura embora 
ela não esconda uma fascinação secreta por estes jogos baseados em representações de 
nosso mundo hipermoderno (HAREL, 2006, p. 301).
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virtual que Régine Robin mantém no seu site, com suas duas facetas representadas por dois 
caminhos possíveis (dois links): um, que leva ao percurso universitário, e outro, nomeado 
Rivka A., que conduz aos seus fragmentos de ciberfi cção. Assim, o nome Rivka, que 
aparece com frequência nas narrativas, revela-se no site como seu nome original. Pode-se 
ter, em estilos diferentes (dependendo do caminho que se tomar), a informação que seu 
sobrenome de solteira é Aizertin, seu nom de plume é Robin (de seu primeiro marido) e 
seu sobrenome atual é Maire (de seu segundo marido). A apresentação inicial do caminho 
fi ccional de Rivka A. consiste em um texto que explica que o site terá 5 rubricas, cada uma 
delas com 52 fragmentos (o número 52 corresponde ao número de semanas por ano), com 
exceção da rubrica do ônibus 91, que contará com 30 fragmentos, perfazendo um total de 
238 fragmentos. Sendo um site interativo, o leitor é convidado a tornar-se um co-autor, 
fazendo as combinações que quiser, de maneira a formar colagens e narrativas. Como 
ela afi rma, o leitor pode conservar os vestígios de seu itinerário, bifurcando, voltando, 
clicando em outros links, vagando em um universo labiríntico próximo das fi cções de 
Borges (ROBIN, 1997, p. 280). 

As cinco rubricas são as seguintes : 1. boîtes de vie, fragments (no fragmento “Rivka” 
ela explica que em sua casa ela era chamada de Rivkale, diminutivo de Rivka em iídiche, 
mas na escola francesa ela sempre foi Régine); 2. bistrots; 3. rue: poétique de la ville; 4. 
envois, que são citações de seus autores prediletos ou então pequenos textos escritos em 
cartões postais (enviados, recebidos ou comprados em brechós); 5. autobus 91, que segue 
o itinerário do ônibus que vai da Estação Montparnasse à Bastilha, em Paris: ela descerá 
do ônibus em cada uma das 30 paradas, tirará uma foto, escreverá um fragmento e tomará 
o ônibus seguinte. Este tipo de exercício, segundo ela, é inspirado pela experimentação do 
grupo OULIPO (Jacques Jouet e Georges Perec). Por outro lado, o leitor se move em um 
espaço multidimensional que o faz passar de um fragmento a outro, sem nenhuma ordem 
pré-estabelecida (ROBIN, 1997, p. 279).

Ao percorrer a primeira rubrica, boîtes de vie, fragments, pode-se perceber que há, 
de um lado, fragmentos leves, que falam da via corrente, sem evocar o trauma da herança 
judaica, mas há também outros, como “Memorial invisible”, que retoma a questão da Shoah, 
com o mesmo sentimento de melancolia e luto que aparece nas narrativas de L’immense 
fatigue des pierres. Ela fala de um projeto de Memorial para Birkenau, feito nos anos 50 
por dois arquitetos, no qual os visitantes não pisariam no solo em que se deu a morte das 
vítimas e só veriam de longe, por uma fresta, os locais, com o intuito de evitar a banalização 
e a estetização da morte. Seria a invisibilidade que daria visibilidade, nenhuma ilusão de 
reconstituição, nenhum tráfi co da memória.

O que se depreende destes biografemas fragmentados e embaralhados é uma grande 
melancolia, resultado do trauma das perdas. Doubrovsky explica que, diferentemente da 
autobiografi a ou do romance autobiográfi co, que se referem ao passado de quem escreve, 
a autofi cção é a escrita do presente. Além disto, ela engaja diretamente o leitor, como se 
o autor quisesse compartilhar com ele suas obsessões históricas. Tanto no caso de Dou-
brovsky quanto no de Régine Robin e de tantos outros escritores judeus, trata-se de um 
“traumatismo insuperável” (Apud VILAIN, 2005, p. 187), a Shoah, a perda de familiares 
nos campos de concentração, a experiência durante a ocupação de Paris pelos nazistas. 
A outra obsessão dos dois escritores é a América, a ruptura que signifi cou para ambos a 
emigração. Doubrovsky, indo para os Estados Unidos, teve de se separar de sua mãe, que 
permaneceu na França, enquanto Robin, ao partir para Montreal, deixou sua fi lha em Paris. 
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Estas fatias de vida são repisadas até a exaustão, num emaranhado labiríntico bem carac-
terístico da obsessão, como se fosse um eterno presente e não um passado bem terminado. 
A autofi cção de Robin (como a de Doubrovsky) restitui fragmentos de memória e suscita 
no leitor uma inquietante estranheza diante destes vestígios do horror.

2. Tatiana Salem Levy

Apesar da diferença de 40 anos que separa as duas escritoras, ambas carregam a 
mesma tradição, ambas tematizam migrações, diásporas, identidades plurais, judeidade 
e judaísmo. Ao narrar a sua história autofi ccional, a narradora de A chave da casa, de 
Tatiana Salem Levy, conta, pelo menos parcialmente, a biografi a de seus pais e de seu 
avô. Nascida em Portugal em 1979, onde seus pais estavam exilados durante a ditadura 
militar, ela aponta para as coincidências de sua história familiar. No passado remoto, sua 
família de judeus sefarditas vivia em Portugal, de onde foi expulsa, indo para a Turquia. 
O avô decidiu vir para o Brasil e os pais tiveram de se refugiar em Portugal para fugir da 
prisão. Com isto, eles fecharam um círculo, que a protagonista vai refazer ao longo do 
romance. É este peso da herança familiar que ela deve contar a fi m de se curar desta crise 
de identidade. “Nasci no exílio: e por isso sou assim: sem pátria, sem nome. Por isso sou 
sólida, áspera, bruta. Nasci longe de mim, fora da minha terra – mas, afi nal, quem sou eu? 
Que terra é a minha?” (LEVY, 2009, p. 25).

São muitas as viagens protagonizadas pela família de Tatiana Salem Levy: a do 
avô, a dos pais e a dela, que vai visitar a Turquia e Portugal. As narrativas vão se alternar, 
criando paralelismos entre elas. O avô deixa a Turquia devido à impossibilidade de se 
casar com Rosa, a fi lha do patrão, por quem se apaixonara. A viagem de navio, em terceira 
classe, para uma terra desconhecida, sozinho e amargurado pela perda de seu sonho amo-
roso, é triste. Além do mais, as imagens negativas que ele tinha sobre o Brasil não podiam 
tranquilizá-lo. “Ainda por cima, tinha ouvido falar que no Brasil havia uma quantidade 
enorme de ratos, baratas, animais selvagens espalhados pela rua, lixo por tudo quanto é 
canto, um calor irrespirável” (LEVY, 2009, p. 35). Pouco tempo depois de sua chegada, a 
irmã gêmea lhe revela numa carta que Rosa se suicidara, o que o coloca numa tremenda 
prostração. Fica um mês na cama, “seu coração estava em destroços, esfarelado como um 
vaso de vidro que tomba no chão” (LEVY, 2009, p. 67). Algum tempo depois, porém, 
conhece Hilda, com quem se casa e reconstrói sua vida. A partir daí, como a maioria dos 
imigrantes, prefere deixar o passado para trás. A memória será obra de fi lhos e netos, mais 
do que dos imigrantes. “Imigração, Turquia, guerra e difi culdade eram palavras banidas do 
vocabulário da casa. Que ninguém falasse do sofrimento nem das arduidades que ele tinha 
vivido antes do casamento. Afi nal, o importante era que agora estavam bem, com saúde, 
trabalho e harmonia. O resto era passado, e o passado deve ser silenciado, adormecido 
entre os fi os da memória” (LEVY, 2009, p. 111).

Amor, doença e herança estão intimamente ligados. O romance começa com a 
imagem da narradora protagonista escrevendo de mãos atadas; diz que nasceu velha, que 
carrega o peso de uma herança, de um nós, que se imiscui quando ela diz eu. Aliás, ela 
sente a presença de outros nela. “Às vezes sinto que é alguém que nunca conheci, mas que 
fala através de mim, do meu corpo. Como se meu corpo não fosse apenas meu, e a cada 
momento eu percebesse essa multiplicidade, a existência de outras pessoas me acompa-
nhando” (LEVY, 2009, p. 12). Esta identidade plural manifesta-se de maneiras variadas.
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Turquia. Incumbe-lhe agora recuperar a memória da família, explicar as lacunas que fi caram 
de um passado de ruptura, de partida, de exílio. Incumbe-lhe fazer o que o avô não fez, ou 
não teve coragem ou condições de fazer, voltar à casa da família que ele abandonara na 
Turquia. Ele foi o primeiro a vir para o Brasil, depois seu irmão mais novo veio se juntar a 
ele. O irmão mais velho fi cou em Esmirna, enquanto a irmã gêmea morreu de tuberculose, 
no momento em que preparava seu casamento. Esta morte, ocorrida cinco anos depois de 
sua chegada no Brasil, o entristeceu muito porque os gêmeos eram muito ligados. A mãe 
acabaria se mudando para o Brasil muitos anos mais tarde, já viúva.

Há uma encenação de diálogo entre mãe e fi lha sobre a herança judaica: se a fi lha 
considera que a memória está associada ao medo, ao fardo que ela tem de carregar, a mãe 
afi rma que lhe cabe agora falar dos silêncios, daquilo que foi rasurado. Como os pais, co-
munistas, não praticavam a religião, o judaísmo só continua como tradição, nas festas, na 
alimentação, ou seja, em forma mais propriamente de judeidade do que de judaísmo. Como 
(re)viver uma herança que não foi integralmente transmitida? Seria superfi cial, supérfl uo? 
O abismo cavado pela viagem do avô e sua atitude de esquecimento (rejeição?) em relação 
ao passado mostra-se mais agudamente no momento em que a protagonista encontra os 
parentes na Turquia: não falando o ladino (língua falada pelos judeus sefarditas) nem o turco, 
ela só consegue se comunicar com o jovem Raphael, que fala inglês. A atitude da família 
é quase de acusação: como o avô não transmitiu a língua e, junto com ela, as tradições 
judaicas da família? O avô queria o esquecimento, mas os judeus nunca esquecem, eles 
não podem esquecer. “Um verdadeiro judeu não esquece o passado” (LEVY, 2009, p. 159), 
diz o ancestral; ela pensa (um pouco irônica) que talvez seu avô não fosse um verdadeiro 
judeu, já que ele preferiu esquecer o passado e não ensinou o ladino a seus fi lhos. 

No romance, o tema da herança como fardo está associado ao tema da doença: ela 
escreve para se livrar do medo do passado, ou seja, a escrita é uma forma de terapia. Este 
topos da imobilidade, da podridão, da sujeira, percorre o romance. A primeira causa de 
sua paralisia enunciada estaria na experiência da morte de sua mãe. “Depois que conheci 
a morte e ela me encarou com seus olhos de pedra. Foi a morte (a sua) que me tirou, um a 
um, os movimentos do corpo. Que me deixou paralisada nessa cama fétida de onde hoje 
não consigo sair” (LEVY, 2009, p. 62). Em outro momento a narradora afi rma que o amor 
excessivo foi o motivo de sua paralisia. “Fui perdendo a mobilidade depois que o conheci. 
Depois que o amei: depois que conheci a loucura através do amor (excedido) que me tirou, 
um a um, os movimentos do corpo” (LEVY, 2009, p. 133).

A pessoa que a ajuda a sair da clausura, do “casulo pétreo” (LEVY, 2009, p. 12), 
do “encarceramento” (LEVY, 2009, p. 18) que a imobiliza, é a mãe, que aparece desde 
o segundo capítulo em forma de voz entre colchetes, sem que se desvele de imediato de 
quem é a voz. A fi gura protetora da mãe desempenha papel importante na recuperação da 
protagonista, é seu o apelo para que ela continue viva, que reconheça o lugar e a presença 
dos mortos na consciência e na lembrança dos vivos. A relação mãe-fi lha aqui é muito 
forte, sem os mesmos confl itos que aparecem no livro de Régine Robin.

A viagem da protagonista para a Turquia suscita questões identitárias desde a 
chegada. Ela começa a reivindicar sua herança turca, o que lhe proporciona identida-
des plurais: judia, brasileira, portuguesa e turca. Ao inserir palavras e frases tanto em 
turco quanto em ladino e inglês em seu texto, a autora embaralha suas identidades e 
desterritorializa o português, penetrado por outras línguas. Neste sentido, o projeto 
literário de Salem Levy aproxima-se do de Régine Robin, que também desterritorializa 
o francês pela intrusão do iídiche.
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Uma cena central no romance A chave da casa é a do banho turco, em que ela é 

lavada intensamente e mergulha num mundo outro, reconhece sua alteridade, ali é ela a 
estrangeira. Ela imagina histórias de vida para as mulheres muçulmanas que estão ali to-
mando banho e, ao mesmo tempo, conta sua história de vida para Sihem, a moça que a lava 
e a massageia. Quando descobre que ela é de ascendência turca, que está/é tensa devido ao 
peso de sua herança, que carrega nas costas, Sihem capricha na massagem “na tentativa de 
me desvencilhar do passado. Sentia que ela não estava apenas distendendo meus músculos, 
mas também lutando contra tudo o que eu acabara de contar” (LEVY, 2009, p. 99).

Depois de Istambul ela vai para Esmirna, onde moram os parentes. Passeando na 
cidade, ela busca imaginar a cidade que foi de seu avô, as ruas que ele percorrera, descre-
vendo uma cartografi a em que se entrecruzam o seu presente vivido e o passado do avô, 
imaginado por ela. Esmirna, diferentemente de Istambul, que ela visita como turista, é o 
ponto de partida do avô e seu ponto de chegada. O primo Raphael lhe revela que a casa na 
qual o avô havia morado não existe mais, o que mostra a inutilidade da viagem: já não há 
mais porta para ser aberta com a chave do avô. Acaba sua busca memorial.

Tatiana Salem Levy cria uma narradora não confi ável, que desestabiliza as categorias 
narrativas tradicionais, explicita o caráter metafi ccional da história, o que deixa o leitor 
(que porventura acredita numa “verdade” do texto) desconfi ado. Há duas versões para a 
história de seu nascimento e uma contradiz a outra. A primeira, da narradora, é negativa. 
Já a voz entre colchetes da mãe afi rma que, ao contrário do cenário de tristeza e dor, a vida 
no exílio foi prazerosa, tranquila, e que o nascimento dela foi desejado e fácil. Também 
na história do avô há uma discussão entre a narradora e a voz da mãe, que busca enfatizar 
o lado alegre, positivo, da aventura do avô, que construiu sua vida no Brasil e foi muito 
feliz com Hilda. Ela usa também oximoros como este: “É a casa onde passei toda a minha 
vida, a casa onde nunca estive” (LEVY, 2009, p. 145). Pesadelo de estar trancada numa 
casa, de não ter a chave.

O caráter autofi ccional fi ca por conta de alguns elementos comuns entre a prota-
gonista e a escritora, que realmente é de ascendência turca, nasceu em Portugal durante a 
ditadura militar. Apesar de não ser uma autofi cção no sentido estrito, já que a protagonista 
não tem nome, ou seja, a autora não usou seu nome próprio, este é um dos romances mais 
ousados na atual safra de escritoras brasileiras, tanto pelo nível de exposição de uma história 
pessoal parcialmente verdadeira, como pelas cenas de sexo, uma explosão de sensações 
muito bem exploradas e pela recuperação da herança judaica, aspectos pouco presentes 
na moderna literatura brasileira.
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Édipo Rei: tragédia da memória suprimida por um vate sem 
visões

Kathrin H. Rosenfi eld1

Abstract: Picking up F. Hölderlin’s suggestion , this article proposes a 
new interpretation of Oedipus’ dialogue with Tireisias. In our reading this 
scene does not stage the protagonist’s blindness in face of the oracle, but 
dramatizes Tireisias’ intrigue: the prophet tries do suppress the memory 
of the past, in order to hide his own disasterous intervention at the time of 
Oedipus’ birth. 
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Resumo: Partindo da leitura de F. Hölderlin, esse artigo propõe uma outra 
leitura do diálogo entre Édipo e Tirésias. Essa cena não põe em cena a 
cegueira do protagonista diante dos signos secretos do oráculo, mas drama-
tiza a intriga de Tirésias que procura suprimir a memória afi m de ocultar 
o fracasso de seu próprio envolvimento na exposição do fi lho real – isto é, 
seu fracasso na função de vate.
Palavras chave: Sófocles, Hölderlin, Édipo, história de detetive

***
Não seria Édipo Rei uma tragédia voltada inteiramente para o problema da me-

mória? Uma leitura cuidadosa não descobriria uma trama interessantíssima em torno do 
esquecimento – ora natural, ora deliberado – de fatos relevantes do passado? Não há no 
centro dos confl itos que envolvem o herói, Creonte e Tirésias todos os traços de táticas de 
recalque de uma memória de erros, vergonhas e culpas que querem se reapresentar, mas 
são rechaçados pela cortina de fumaça de oráculos falsamente enigmáticos e de supostas 
predições sobre o futuro que, na verdade, não passam de hipóteses deduzidos de fatos 
lembrados, porém cuidadosamente silenciados?

Desde a famosa leitura de Friedrich Hölderlin, há mais de dois séculos, dispomos 
de uma abordagem que desmistifi cou a cena inicial – o oráculo anunciado por Creonte 

1 Kathrin Holzermayr Rosenfi eld nasceu na Austria e vive em Porto Alegre desde 1985. Leciona na UFRGS 
(Filosofi a e Letras). Entre as publicações recentes: Antigone: De Sophocle à Hölderlin, Paris, Galilée 2003 
(versão Ingles The DAvies Group, Aurora, USA, 2010); Desenveredando Rosa, Rio, Topbooks 2006 (ganhou 
Prêmio Mario de Andrade da Biblioteca nacional); Édipo Rei: História de uma Intriga Palaciana (em prepa-
ração para The Davies Group, 2011). Trabalha atualmente sobre R. Musil e Heinrich v. Kleist (traduções e 
ensaios críticos). 
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contém apenas um pequeno núcleo de profecia délfi ca (basicamente a mensagem que Te-
bas está poluída e precisa ser purifi cada antes que seja tarde), consistindo essencialmente 
de deduções, hipóteses e associações que os dois protagonistas projetam sobre a verdade 
muito genérica anunciada pela Pitonisa. Perseguindo essa sugestão, pode mostrar2 que 
o diálogo de Édipo e Creonte no Prólogo traz à tona poucas verdades divinas, porém 
muitos elementos de uma intriga humana: esforços por parte de Creonte de esquecer as 
vergonhosas falhas de um passado sombrio: primeiro, o escândalo de um passado mais 
recente (o assassinato de Laio), episódio no qual a esposa e o cunhado negligenciaram o 
enterro de um rei e a purifi cação de sua morte violenta; segundo, esses detalhes apontam 
para vergonhas e temores mais antigos: Creonte, Jocasta e Tirésias relutam em lembrar-se 
da audácia que os levou a suprimir o herdeiro recém-nascido do trono, afi m de garantir a 
vida e o poder de Laio e de seus aliados (Jocasta e Creonte que governam com ele). Por 
essa via, descobre-se uma segunda trama que constitui uma verdadeira intriga palaciana 
contra a memória: Jocasta, Creonte e Tirésias, felizes com a salvação da cidade por Édipo, 
tentam esquecer Laio, para deixar morrer com ele as terríveis lembranças daquele reino: 
suprimir o próprio fi lho, embora seja uma prática legalmente permitida, sempre acarreta 
temor do retorno do espírito dessa criatura morta. Suprimindo a lembrança desse temor 
decorrente de um ato vergonhoso, os governantes de Tebas suprimem, ao mesmo tempo, 
a memória das noções éticas fundamentais da cidade. Todo o percurso do herói, nesse 
sentido, consiste na reconstituição da trama de lembranças, noções e valores que assegura 
a ordem hierárquica dos membros da família e do estado.

Eis a perspectiva que levará também a uma outra leitura da cena com o vate. En-
veredaremos por um caminho diferente das interpretações predominantes, que entendem 
essa cena como uma dramatização da cegueira do protagonista diante dos signos secretos 
do oráculo. Desviando a atenção da suposta miopia do herói, mostraremos como Tirésias 
procura ocultar o fracasso de seu próprio envolvimento na exposição do fi lho real, isto é, 
seu fracasso na função de vate.

1. Os segredos e enigmas – mui profanos – de um vate 

Sófocles é famoso por sua ironia mordaz e profunda. A fama do ‘supreme ironist’ 
deveria nos inspirar alguma dúvida quanto à imagem convencional deste poeta, visto ge-
ralmente como um conservador religioso e pacato. Ela poderia ser a projeção dos leitores, 
que lêem sua tragédia como se ela pudesse ser compreendida a partir de concepções arcai-
cas da vidência e dos oráculos – ideias que seriam pouco conciliáveis com o iluminismo 
grego3. É muito mais provável que Sófocles tenha compartilhado o ceticismo dos líderes 
atenienses com respeito às interpretações supersticiosas e demagógicas dos oráculos e tenha 
visto o papel problemático, embora importante, de instituições como Delphos4. Édipo Rei 
desenvolve do modo mais insistente certa dubiedade das práticas proféticas em geral e 
acentua, ainda mais que em Antígone, as feições profanas de Tirésias. O vate aparece antes 
como conselheiro fracassado e amargurado, do que como detentor de profecias. O poeta 

2 Kathrin H. Rosenfi eld, “Dos erros de Sófocles aos indícios concretos do ‘caso’ Édipo”, in Phaos. Revista de 
Estoudos Clásicos, no. 5, Campinas, 2005, PP. 86-93

3 Cf. a observação de F. Ahl à respeito da ousadia social e política do poeta, Two Faces of Oedipus, Cornell 
University Press, 2008, pp. 7-9. 

4 F. Ahl, ibid., p. 98, fala do ressentimento contra instituições como Delphos na decorrência das guerras do 
Peloponeso, ressentimento esse, que vibra também na obra de Sófocles.
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lhe tira seu halo sagrado e intensifi ca os traços ambíguos e duvidosos do vate desprezado, 
cuja carreira e função contém alguns enigmas – começando por sua atitude ambivalente, 
logo ao entrar em cena. 

Tirésias diz enfaticamente que não quer falar. Mas sua relutância não se explica 
pelo temor de contrariar o herói, nem pelo medo de represálias por parte do tirano. Uma 
série de comentaristas, entre os quais F. Ahl5, salientaram a atitude competitiva do tirano 
e do vate, que rivalizam pelo saber em busca da verdade. Com efeito, a altivez inicial do 
herói ao convocar o vate, mais como testemunha do que como profeta, como veremos 
adiante, inverte-se quando o discurso baralhado de Tirésias toca no segredo da fi liação. 
Nesse momento, Édipo revela seu lado desamparado e fragilizado, implora ao profeta que 
lhe conte mais, mas este lhe despeja tão somente um rol de verdades tão enigmáticas, que 
nem sequer os anciãos o compreendem, embora conheçam os fatos do passado. O que foi 
pouco comentado, entretanto, é o fato de que a carga agressiva, competitiva e sorrateira 
parece estar mais na atitude do vate, não tanto na do herói. 

Além destas perspectivas, há mais aspectos que chamam a atenção. Em primeiro 
lugar, Tirésias procura, pelo menos no início, evitar qualquer competição ou rivalidade 
com o seu governante. Muito pelo contrário, nota-se até o esforço de entrar em acordo, 
para que Édipo interrompa sua investigação. Porém, não convém ver aí um gesto magnâ-
nimo favorecendo ou protegendo a felicidade do herói. Apesar da dramaticidade solene, 
as fórmulas iniciais logo começam a ter o tom de uma proposta lacônica de cumplicidade 
esquiva, a atmosfera de um pacto que cimenta poderes e prerrogativas ameaçadas. Com 
certo enfado, Tirésias parece tentar o impossível – fazer Édipo parar, a fi m de evitar os 
constrangimentos inúteis que surgem quando investigações remontam ao passado longín-
quo. Veremos que há reiteradas propostas de entendimento implícito, antes de a atitude 
intransigente do herói provocar uma mudança de tom. Tirésias adota um estilo lacônico 
e seus sarcasmos começam a soar como deboche contínuo – como a diabólica alegria de 
um burlador nato que, agora, despista o rei. As ironias impiedosas conferem um ar mais 
profano à aura do vate, ao passo que os esforços do herói ganham uma aura mais compe-
netrada, sincera e piedosa6. 

Fica evidente, sobretudo, que, seja por vontade própria, seja pela atitude de Jocasta 
que o marginaliza, Tirésias já não exercia mais sua autoridade há tempos. Além disso, 
também no momento presente do drama não oferece os conselhos ou as diretrizes dos 
seus vaticínios. Ao que parece, o vate deixou de ser atuante em Tebas devido a algum 
acontecimento no passado que não fora esclarecido para o novo rei. Embora Creonte tenha 
aconselhado a convocação do vate antigo, Jocasta mostrará claramente o desprezo que 
guarda pelos profetas de Apolo. E o leitor deve se perguntar, exatamente como faz o herói, 
por que o vate não resolvera o enigma da Esfi nge, nem revelara a identidade do herói, nem 
impedira o casamento incestuoso que denunciará mais tarde. Tampouco protesta, como o 
fez em Antígona, contra a vergonhosa poluição do solo e, principalmente, dos altares, com 
o sangue dos insepultos. Quais são, ou poderiam ser as razões para tamanha negligência 

5 Cf. F. Ahl, Sophocles’ Oedipus, Evidence and Self Conviction, pp. 98-102 sublinhando a reversão dos papéis 
e atitudes; a altivez de Édipo acaba em desamparo, enquanto Tirésias ‘triunfa’ (101) fi nalmente sobre o herói 
que, talvez, ‘relegara o vate a um segundo lugar ao solver o enigma da Esfi nge’ (102).

6 Hölderlin vê Tirésias como o “guardião das potências da natureza” – mas a ideia da “palavra sagrada” tem 
mais pertinência em Antígona, onde Tirésias procura restabelecer o equilíbrio perdido da ordem dos vivos e 
dos mortos (que é abalado quando os pássaros começam a dilacerar o cadáver de Polinice, sujando com san-
gue os altares). O que é notável em Édipo Rei, é o fato que Tirésias não intervem nessa sua função enquanto 
‘guardião da natureza’!.
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das suas funções? Por que o vate demora a atender o chamado7 do rei? Por que ele o atende 
apesar de não estar disposto a elucidar os enigmas? Por que ele se expõe pela presença 
física quando tudo mostra que ele retém o que sabe e como soube?

Antes de analisarmos em detalhe a dinâmica deste diálogo, proponho a hipótese de 
que pode haver mais realismo contemporâneo nesta cena do que normalmente se pensa. 
Mostrarei que Tirésias não é mais representado como o detentor mítico de verdades divinas, 
mas como um dos diversos agentes que contribuem para um debate racional, com suas 
experiências, intuições e refl exões. Um vate da época clássica é visto como uma fi gura 
dúbia, que pode ter ao mesmo tempo acesso à verdade “divina” e perseguir estratégias 
favorecendo alvos meramente humanos.
 Os não-ditos criam zonas de sombra que aumentam o suspense e convidam o leitor a ob-
servar melhor em que ponto de fuga convergem, e terminam por fazer sentido, as aparentes 
incongruências. Sófocles confere também ao seu vate o dom poético-irônico de “brincar” 
com a linguagem: explora e burla as sutis diferenças entre entender, saber e esquecer. Em 
vez de revelar verdades, o adivinho encena contradições, confunde seu interlocutor com 
enigmas e lança formulações cujo alvo é o de não serem compreendidas. Por mais que o 
vate fale, suas palavras expressam, tão somente, a vontade de calar, esquecer e enterrar os 
fatos do passado, que Édipo procura investigar (316, I 320) :

Como é terrível entender (phroneîn, pensar, saber) onde isto não oferece saída a quem 
entendeu/reconheceu. Isto, eu o sabia e/mas eu o esqueci [ao vir aqui].

O estranho “silêncio de Tirésias”8 e o duvidoso alcance dos poderes proféticos do 
vate de Tebas têm que ser vistos como um artifício especifi camente sofocliano, não como 
uma construção defeituosa, tal como Segal os apresenta:

Os poderes proféticos de Tirésias também levantam algumas questões. Se ele possui 
todo este saber antecipado, por que ele não interveio para impedir o casamento de 
Édipo e de Jocasta? Por que ele não soube responder ele mesmo aos enigmas da 
Esfi nge e por que ele esperou tantos anos para declarar que Édipo matou Laio? O 
próprio Édipo levanta estas questões (vv. 390-98, 558-68) e elas nunca são explici-
tamente respondidas.9

A postura do vate é realmente muito estranha. Mas a estranheza se dissipa quando 
desistimos da ideia pitoresca do vidente cujas iluminações abririam um canal com os deuses. 
Sófocles desmantela as crendices e faz de Tirésias um homem cuja experiência superior se 
deve ao longo tempo que viveu. Quando ele diz, por exemplo, que as revelações viriam do 
dia/tempo que se encarregará de “conceber e destruir” o herói (438, I 444), ele não profetiza 
uma verdade que somente um vidente pode saber. Ele sabe, porque acompanhou, no tempo 
vivido, experiências que escapam ao herói, porque este fora pequeno demais para registrá-
las. Tirésias não profere oráculos, mas usa uma retórica mistifi cadora que permite silenciar 
fatos, que são comprometedores para ele próprio, conhecidos e esquecidos por todos. 

Os conselhos de Tirésias, seu convite para interromper a investigação preenchem, 
consequentemente, um papel específi co. Tirésias não procura favorecer o herói, mas 
assegurar um já frágil e relativo conforto mútuo, isto é, poupar a si mesmo e a Jocasta 

7 Knox, loc. cit., p. 74 assinala que o termo grego signifi ca que Tirésias foi “intimado”
8 Ibid., p. 57.
9 Ibid., p. 56.
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e Creonte a revelação do fracassado estratagema da exposição e, ao herói, a denúncia 
do seu parricídio e incesto. Numa história de detetive, esse tipo de pacto chama-se sin-
gelamente de ‘cumplicidade’.

As palavras obscuras visam a uma troca recíproca de silêncios, para que continuem 
esquecidos os conselhos que Tirésias forneceu a Laio e que levaram Jocasta a suprimir 
o fi lho maldito e Creonte a concordar com esse gesto cruel. Tirésias diz, com sarcasmo 
amargo, que fora considerado “sábio” pelos pais do herói e F. Ahl realça bem o estatuto 
ambíguo do vate, cujo saber está suspenso entre a experiência racional e a adivinhação 
genial ou ‘divina’, ao traduzir da seguinte maneira:

E.: Não esperava que irias soltar tantas idiotices. Se soubesse,
Não teria me apressado de convidar-te à minha casa.
T.: Somos como nascemos. Idiotas, tu pensas.
Teus pais, porém, que te geraram, me achavam sensato (433-436, I 438-42).

Com o uso do termo neutro “sensato” encontra-se diminuída a aura sagrada das opiniões do 
vate. Assim, a altercação do rei e do vate em torno da validade das declarações do adivinho 
encaixa-se perfeitamente no que sabemos da atitude cética com relação a uma prática tradi-
cional que já evidenciou abusos e perversões. O próprio Tirésias sabe que suas ‘verdades’ 
são relativas e que já fora estimado sábio e sensato por Laio e Jocasta, embora o tempo tenha 
desmentido as esperanças daquele casal e a propriedade dos conselhos do vate. No mundo 
real e racional, as verdades da vidência começam a ser sujeitas ao tempo e à experiência. 
Eis a razão pela qual os contemporâneos de Sófocles, por exemplo, Temístocles, começam 
a recuperá-las com a ousadia ou, até mesmo, o cinismo, que cabe à Realpolitik.

Numa época em que os melhores líderes sabem que profetas, e até instituições 
como Delfos, são suscetíveis de corrupção e charlatanismo, o herói tem razões subjetivas 
e objetivas para suspeitar de um complô: ele, mais que ninguém, tem o direito de pensar 
que o vate usa indevidamente sua arte, fazendo da vidência um ardil e não uma razoável 
interpretação de oráculos10. É perfeitamente justifi cada a indignação de ter sido ludibriado 
“com enigmas obscuros” (439, I 445), que inviabilizam o seu esforço de esclarecer o cri-
me de Laio e suas causas, o que inviabiliza também a purifi cação da cidade. O herói tem 
razão de se indignar com os enigmas de Tirésias e também acerta quando suspeita que o 
vate esteja escondendo fatos, atos e intenções relevantes para o bem-estar da polis e do 
seu soberano. Pois o vate está, realmente, ocultando a trama dos próximos de Laio, que 
levou à exposição do legítimo sucessor ao trono. A ameaça que o herói sente, no momento 
presente, já fora real no passado. 

Não há, portanto, apenas desmedida tirânica na desconfi ança do herói, mas seu faro 
certeiro intui corretamente as más intenções e violências que o vate desencadeara contra ele 
no passado11. Sófocles construiu essa cena como uma charada, disseminando, na situação 
presente, em frases e palavras anódinas, alusões a atrocidades nada anódinas do passado.

É curioso ver quão longe vai a dessacralização da fi gura de Tirésias nessa tragé-
dia. Seus gestos perseguem interesses próprios, suas reticências têm motivos profanos e 
pessoais. Não há nenhum motivo nobre na sua decisão de calar seu reconhecimento de 
Édipo. Estamos, simplesmente, diante da manipulação de conhecimentos e testemunhos 

10 “Ô riqueza, poder, arte superando a arte na vida repleta de rivalidades!” (H 384-5, Bl 376). Édipo denuncia 
a arte de Tirésias como “ardil” que falsifi ca a verdadeira arte da vidência.

11 Cf., entre outros autores, Ch. Segal, loc. cit., pp. 54 e 84 s..
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que são de praxe nos momentos pouco gloriosos da administração do poder. Nada sobra 
dos dotes proféticos que o Prometeu de Ésquilo herdou das divindades das origens12 e que 
o Tirésias de Antígona ainda possuía13. 

A frase inicial “Como é terrível saber/entender...”, suscita, de imediato a pergunta: 
O que Tirésias sabia? É obvio, e a própria tragédia o revela, que Tirésias já sabia, antes do 
início da ação representada, quem era Édipo. O texto, no entanto, não diz explicitamente 
quando e como o vate soube. Seria desde a chegada de Édipo em Tebas? Desde o retorno 
do único sobrevivente? Ou desde o fl agelo da peste? Nada indica, muito pelo contrário, 
que ele tenha descoberto a identidade do herói graças a uma inspiração divina, ou através 
da algum ritual profético. Como Édipo, ele parece se basear mais em seu sentido de ob-
servação. Ele mesmo explicita, aliás, o fato de que seu conhecimento surgiu de fenômenos 
terrenos, não de signos celestiais. Quando Édipo indaga, com ironia, quem teria fornecido 
a verdade do miasma que Tirésias agora lhe atribui, o vate responde: 

[Eu soube] de ti. Tu me fi zeste falar contra vontade [ou:] “Tu me fi zeste ler contra 
vontade os signos (358, I 36114).

Tirésias refere-se, evidentemente, aos signos do nome Oidipous que explicita o que 
aconteceu com os pés do herói. A palavra légein signifi ca tanto falar como ler, decodifi car, 
montar a charada. Portanto, ele ouviu, viu e leu a experiência presente à luz do passado. 
Foi com desagrado e contra a sua vontade que Tirésias recebeu de Édipo (“de ti”) as provas 
da sobrevivência do fi lho amaldiçoado de Laio, provas essas que desmentem a sabedoria 
e a utilidade do vidente de Tebas. 

Podemos pensar, como faz F. Ahl15, que Édipo, talvez, não tenha tornozelos pro-
priamente mutilados e inchados, mas que sofra tão somente de um estigma simbólico, como 
a vergonha da história ou do nome aviltante que lhe foram atribuídos, Mas, existem indícios 
empíricos estabelecendo a relação entre o nome, os pés e a pessoa e esses indícios permitem 
ao Coríntio provar a veracidade do que diz. Nem Tirésias, nem o Coríntio são totalmente 

12 O Titã de Ésquilo dispôs ainda de um saber cósmico e de uma esperança divina que Sófocles reduz a di-
mensões bem mais terrenas. Prometeu se salva da ira de Zeus porque detém a previsão de que Zeus o seria 
destronado pelo fi lho se não renunciasse a sua paixão por Tétis.

13 Cf. Francisco Marshall, loc. cit., p. 154 e B. Knox, em The Heroic Temper, 1966, p. 49, assinalam a corres-
pondência entre o Prometeu acorrentado de Ésquilo e Édipo Tirano. Knox, em The Heroic Temper, 1966, 
p. 49. Embora o sofrimento aproxime o grande trickster da condição humana, sua obstinação apóia-se num 
segredo oracular que lhe permite saber de antemão (isto é, antes dos malefícios ocorrerem) o futuro de Zeus. 
Sua orgulhosa obstinação contra Zeus terá um desfecho feliz, porque seu saber secreto permite antecipar e 
evitar as nefastas conseqüências do desejo e esta manipulação sobre-humana do segredo lhe garante a libe-
ração num futuro longínquo. Todo este contexto sobre-humano que Ésquilo montará para o seu Prometeu 
acorrentado é totalmente alterado em Sófocles.

14 Comentaremos, adiante, a relação semântica entre légein e synékho, reunir-se em um ponto, compreender ao 
juntar o quebra-cabeça; cf. BL 360. 

15 Cf. Ahl, Two Faces..., 2008, p. 82, assinala que a ideia dos tornozelos perfurados, mutilados e mal cicatriza-
dos deve-se as versões de Eurípides (As Fenícias, vv. 22 ss.) e Pausanias. Ahl (cf. 2008, pp. 66-68) defende 
a hipótese de que o “velho mal” (v. 1027) do herói não seria uma mutilação, nem cicatriz físicas, porém a 
vergonha de carregar um nome ridículo (Pé Inchado) baseado tão somente numa “penosa velha história”, 
emnépeis (v. 1027). Mas Édipo nada soube da sua origem antes do encontro com o Coríntio, o que enfraquece 
o argumento de Ahl. Pois tanto Jocasta fala de pés atados (v. 817-9) e o Coríntio retoma a mesma imagem 
quando se refere aos tornozelos como “testemunhando” o mesmo fato (1026). O coríntio insiste que ele, 
então salvador do bebê, ‘liberara’ o herói, ‘quando teus pés estavam atados ou trespassados’ (1029) e que 
Édipo deve seu nome e o que ele é a esta contingência ou má sorte (tychê) (1030).
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arbitrários quando identifi cam o salvador de Tebas com o fi lho estigmatizado de Laio16. É 
esse tipo de decodifi cação empírica que o herói exigiu do vate logo na saudação inicial (3001 
s., I 305-6): sua investigação queria se apoiar precisamente nesses tipos de conhecimento da 
experiência humana: saberes relacionados com o que se pensa -- livres associações e suposi-
ções --, o que se diz -- os rumores -- e o que não se diz -- os indícios indiretos. As intuições 
divinas são apenas um item entre os outros saberes profanos e terrenos: 

Ô Tirésias que tudo pensas/nomeias17, o que é dito, 
o não-dito/inominável também, o celestial e aquilo que ocorre na terra (I 304-5, 
300-1).

Apenas uma das quatro modalidades solicitadas refere-se ao saber propriamente 
profético, à leitura de signos divinos, observados no vôo dos pássaros. Édipo insiste mui-
to mais na tarefa de “nomear”, como se exortasse o vate de falar daquilo que se dizia na 
época do crime18. Em seguida, ele menciona o “inominável” ou “não dito”. Dependendo 
da tradução, esses termos podem referir-se os segredos inomináveis dos deuses, ou, graças 
à palavra ambígua (arreta, 302, I 306) pode falar também dos segredos que a vergonha, a 
culpa e a decência humanas tornam tabus e inomináveis. Como último item, Édipo acres-
centa ainda a sabedoria que deduzimos da experiência terrena (chthonostibé), de forma que 
vemos Tirésias convocado mais como cidadão lúcido e observador do que como profeta. 

A fala de Tirésias indica que ele reconheceu Édipo, desde sua chegada a Tebas. 
Havia as marcas dos pés, capazes de suscitar as primeiras suspeitas. Mas havia também 
a estranha fuga do velho servidor de Laio, que confessou não suportar permanecer sob o 
olhar do novo soberano. E havia, sobretudo, os dúbios favores da Rainha, que dispensara 
a única testemunha do assassinato antes de qualquer conclusão ponderada sobre a morte 
de Laio. Ela jamais perguntara como o servo pôde escapar vivo de um assalto de vários 
homens, ela não punira a falta de proteger o amo e deixara sem investigação regular um 
crime que deveria ser a questão principal do Estado. A delicada e incômoda cumplicidade 
da Rainha com o escravo, outrora encarregado da matança do recém nascido, explica a 
superfi cialidade da investigação que relega a morte de Laio a vagos rumores e preenche 
o desejo de esquecer um passado doloroso e vergonhoso. 

16 A tese de Ahl radicaliza demasiadamente a idéia da ‘fabricação do pai’ de Pietro Pucci. Assim perde-se o foco 
central do ensaio de Pucci (a coincidência de tyché e telos, acaso e necessidade) e, além de perdermos uma 
história acabada, teríamos que aceitar o Édipo (fabricado e não-idêntico com a criança exposta) como uma 
história meta-irônica no melhor estilo vanguardista, que lembra as pegadinhas voluntariosas dos vanguardis-
tas ou as peças pregadas ao leitor por autores como Machado de Assis, Borges e Bioy Casares. Sófocles se 
permitiria brincadeiras irônicas com o mito, os oráculos e os videntes que provariam uma irreverência um 
tanto mais que esclarecida. É difícil imaginar Sófocles com um espírito anti-burguês do séculos XIX e XX. 
Não há na época clássica a malícia anti-fi listeia e o pessimismo sociocrítico ou subversivo que se propaga a 
partir do século XIX e que está fundamentalmente ligada à relação tensa do artista com a sociedade burguesa. 
É mais provável um olhar irônico e crítico quanto à credibilidade dos intérpretes de oráculos do que uma 
subversão tão radical. Esta exigiria por parte do público um desapego total com relação aos relatos míticos. 
Ou então, a ironia de Sófocles permaneceria tão secreta que apenas o crítico irreverente dos tempos modernos 
consegue decodifi cá-la.

17 Dos quatro saberes - didakta, arreta, ourania te, kai chthonostibé – as etimologias de três remetem ao 
nomeado, não-nomeado, e à experiência empírica. Na tradução de F. Ahl (77) “Teiresias, observing every-
thing / that can be taught and all things that defy / expression, what is in the skies above / or walks upon the 
earth!...”..

18 Creonte e também o Coro mencionam os rumores que circulavam no passado. “O resto são palavras velhas e 
obtusas”, dizem os anciãos (H294), mas eles se recusam a detalhar o que exatamente se dizia. Ao que parece, 
tudo o que se viu ou ouviu do crime contra Laio suscita por parte do Coro certa repugnância e esquecimento 
e, por parte dos habitantes do palácio, reticências, ceticismo e lacunas de memória.
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Neste contexto, não é inócuo o trocadilho implícito da palavra “rumor”, o termo 

grego, phátis, que oscila entre o sentido forte de oráculo e o sentido fraco das coisas faladas 
pela boca do povo19. Observa-se, portanto, uma tendência nítida de confundir as coisas mais 
sagradas, os oráculos, com as mais profanas, como fofocas, chacotas e rumores. Algum 
impedimento obscuro vedava, mesmo após a liberação da Esfi nge, a apuração do assassi-
nato. A corte de Tebas não estava disposta a defrontar-se com a verifi cação das causas da 
morte de Laio, como se uma apuração pudesse confi rmar suspeitas obscuras ou reavivar 
más lembranças de um reino maldito. Sófocles deixa entrever que Laio preferiu o oráculo 
de Delfos aos vaticínios de Tirésias. E a omissão do vate no episódio da Esfi nge mostra 
um mal-estar nas relações dos governantes com o vidente – um incômodo que se deve 
provavelmente às ameaças e maldições, supostamente burladas, do passado. Os detalhes 
não explicitados geram um magma de suspeitas vagas, que devem ter agitado as mentes 
dos cidadãos de Tebas e as dos espectadores e críticos de Édipo Rei.

2. O silêncio dos tebanos e os fatos “esquecidos” do passado

Em todo caso, a nebulosa de silêncios e esquecimentos quanto aos fatos sugere que 
todos sabem muito mais do que dizem, apagando, na própria consciência e nas difi culdades 
que criapara a investigação do herói, os rastros do passado. Como os habitantes do palácio, 
também Tirésias faz parte da constelação de angústias, violências e culpas, verdadeiro 
pântano e fonte inesgotável de fantasmas paranóicos e defensivos. Mesmo assim, ele tem 
a frieza da velhice, que vê as coisas como são, e não falta um toque de cinismo no apoio 
que dá ao desejo geral de esquecer o passado. Sua exclamação “Como é assombroso en-
tender quando o entendimento não rende nenhum ganho ao que entende.” (316 s.) é uma 
sentença universal e um lamento pessoal!

Com efeito, as visões e os conselhos do vate que “parecia sábio” aos olhos de Laio 
e Jocasta, foram inúteis e, talvez, tenham produzido inquietudes já durante o reino de Laio. 
Numa das versões míticas, que reaparecerá em Eurípedes, a protetora de casamentos, Hera 
gamestolos, envia a Esfi nge, ainda durante a vida de Laio, como castigo por uma trans-
gressão no âmbito matrimonial. Nessa versão, Tirésias desaconselha a viagem a Delfos 
e recomenda um sacrifício propiciatório a Hera. Laio, entretanto, descarta o conselho e 
prefere consultar o oráculo de Delfos, indo, assim, ao encontro fatal na encruzilhada20. O 
mito, embora seja recente, provavelmente contemporâneo da época clássica, e suscetível 
de importantes variações, mostra uma ambivalência funcional de Tirésias. 

Sófocles intensifi ca a dimensão profana e a falta de efi cácia do vidente: o Coro des-
carta liminarmente suas acusações contra Édipo e Jocasta tem apenas palavras de desprezo 
por vaticínios e vates. E quem examina com lucidez suas formulações obscuras, descobre, 
na verdade, máximas desabusadas da sua inglória e longa trajetória pelas mazelas tebanas. 

19 Charles Segal, La musique du Sphinx, Paris, Éditions la découverte, p. 109, assinalou que este termo que desig-
na rumor, palavra espalhada pela boca do povo, signifi ca também “profecia” (nos versos 151, 310, 323, 1440, 
cf. 495). Comentando o uso do termo por Jocasta, Segal conclui que a rainha, “mesmo combatendo a verdade 
do oráculo, afi rma assim sua estranha verdade. Os rumores públicos são, ao mesmo tempo uma só e mesma 
coisa com o oráculo privado da casa de Laio.”. Cf. também, Charles Segal, Oedipus Tyrannus. loc. cit...
Num outro contexto, Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, Niemeyer, 1984, retoma a questão do 
vínculo ontológico que liga a aparência dos rumores com a essência verídica das falas (cf. # 37, pp. 165-170 
‘Das Gerede’, chacotas e rumores).

20 Essa versão do mito aparece numa escholie das Fenícias (v. 1760) e remete a Peisandros (século VI). Cf. 
Pauly Wissowa (verbete Laio);
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Tirésias proclama a sabedoria que todos poderiam ter adquirido se tivessem a coragem de 
olhar em frente e de ouvir o que está sendo dito. Mas, ironicamente, os anciãos de Tebas 
preferem descartar as informações corriqueiras do ouvir-falar e censuram, na própria 
memória, os males do passado. Um pouco antes da entrada em cena de Tirésias, o Coro 
saudou com muita esperança a iniciativa de Édipo que enviara um mensageiro para chamar 
o vidente. Parece apostar tudo nas revelações do vate e, mais do que isto, parece descon-
siderar explicitamente os sinais que sustentam o conhecimento humano. Édipo apostava 
precisamente nesses pequenos signos empíricos, desconsiderados no passado, e que um 
interrogatório dos anciãos, de Creonte e de outras testemunhas poderia reconstituir. 

Eis uma das razões pelas quais Tirésias trata o herói com certa condescendência, 
pois o tipo de informação que o rei solicita não é bem da ordem dos vaticínios. Édipo 
insiste nas lembranças e nos conhecimentos gerais do homem experiente. Tirésias, no 
entanto, sabe que a investigação não trará nenhum remédio imediato para Tebas. Ape-
nas iluminará, de modo ainda mais cruel, as atrocidades que remontam para além do 
assassinato de Laio e se prolongam até o presente. Eis a razão mais provável pela qual 
ele despreza a investida do herói. 

3. O tyrannos e o vate: adversários no domínio do esquecimento e da lembrança

Tornou-se um lugar comum da crítica ver Édipo como um rival presunçoso que 
pretende superar Tirésias na arte da vidência. Chama a atenção, entretanto, que Tirésias 
não reivindica, em nenhum momento, capacidades de revelação profética. Ele até sublinha 
o relativismo, quando diz que “parecia ser sábio ou ter insights racionais” aos olhos de 
Laio e Jocasta. De resto, afi rma apenas saber-avaliar (phroneîn) – capacidade essa, que 
caracteriza o cidadão responsável e o tyrannos-benfeitor –, e insinua certas afi nidades que 
o igualam a Édipo. Ele salienta, por exemplo, que ambos carregam fardos semelhantes 
e que não conviria falar dos sofrimentos obscuros que ambos compartilham. Vejamos as 
quatro respostas com as quais o vate propõe um silêncio proveitoso para ambos e resiste 
às exortações de Édipo: 

T: Deixe-me retornar à casa. Será mais fácil tu carregares21 o teu / como também eu 
o meu, se tu seguires [meu conselho] (320-1, I 324-5).
Para além do oráculo, a formulação paralela – carregar o teu / o meu – faz surgir a 
idéia de um elo íntimo, porém oculto, que vincula as ações e papéis do rei e do vate. 
Quando Édipo insiste em que ele proclame um oráculo ou revele outras falas escla-
recedoras, isto é, hipóteses, induções ou rumores (phátis, no verso I 327), Tirésias 
o adverte da imprudência de falar demais, o que evoca, em primeiro lugar, o fatal 
juramento que condenará Édipo ao exílio:
T: O que vejo é que tua própria fala não te favorece, / e que preciso cuidar para que 
não me ocorra o mesmo (324-5, I 328-9).

Mas além da advertência irônica, que diz respeito aos perigos de Édipo, Tirésias fala 
em nome próprio: “preciso cuidar para que não me ocorra o mesmo”. Em outras palavras, 
o vate cala porque corre perigo de incriminar-se e condenar-se a si mesmo. Qual é o pen-
samento por trás desta afi rmação? Ela faz sentido somente se lembrarmos que o juramento 
estabeleceu uma íntima analogia entre o velho e o novo soberano e que Édipo ameaçou 

21 Cabe perguntar: carregas o quê? “Teu fardo”?, “a tua coisa”, como sugerem Jean Bollack e Trajano Vieira...?
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de morte e exílio todos aqueles que colaboraram ou foram coniventes com um complô 
visando à usurpação do trono. Se o vate revelasse a identidade do herói conquistador, ele 
teria que revelar também que seus vaticínios levaram Laio e Jocasta à ousadia de suprimir 
o legítimo herdeiro do trono, frustrando a alegria da cidade, que se crê “salva” com a má 
notícia de que todos os esforços foram vãos. O vate está numa posição particularmente 
delicada, desde o retorno do herói, pois a vítima sobrevivente transformou-se em salvador 
amado pelo povo de Tebas. Liberados da Esfi nge, os mesmos aliados de Laio somente 
desejavam esquecer a era sombria do antigo reino. Eis a razão pela qual Tirésias mostra 
escárnio quando o coro o suplica que revele a verdade. A frase impaciente “Ninguém aqui 
pensa direito!” denuncia a pouca inteligência dos anciãos, incapazes de ver e entender os 
elos intrincados entre os fatos:

T: Ninguém de vocês entende-e-pensa direito (phroneit’). Eu, porém, jamais / farei 
ouvir o meu, nem tampouco o teu mal (kaká) (I 332-3; 328-9).

Tirésias dirige-se, no plural, aos anciãos de Tebas e, talvez, até mesmo a Édipo, 
acusando-os de não saber pensar “reto” e incitando-os para que silenciem os seus males, 
a exemplo dele próprio, Tirésias, que mantém velados os seus. De fato, há realmente uma 
notável inconsequência no pensamento dos anciãos, que têm ao seu alcance os elementos 
da verdade que nenhum oráculo desvendará. Mas eles preferem silenciar e esquecer, para 
nunca mais pensar nas crueldades entre parentes. Mesmo assim, as variações da expressão 
“expulsar de um próximo parente” – ekbalein philos – percorrem, como um refrão, toda 
a tragédia: ora elas evocam o exílio ou a morte de Creonte, ora lembram a exposição do 
fi lho recém-nascido de Laio.

Devido a esse encaixe de culpas antigas e de males recentes, Tirésias responde 
friamente, quando Édipo o censura de trair a cidade pelo silêncio:

T: Não quero te torturar nem a ti nem a mim mesmo. Por que perguntas em vão? 
(332-3, I 336-7)

Todas as respostas do vate indicam que ele não se considera externo à ação, numa posi-
ção que lhe permitiria dizer qualquer verdade divina. Pelo contrário, ele se declara, ele 
mesmo, parte e objeto das revelações que o tempo humano trará. Insinua um constante 
paralelismo entre o seu próprio destino e o do herói. A principal diferença está no fato 
de que o vate posterga a revelação que Édipo procura apressar. Na sua atitude predomi-
na a frieza, uma falta de afeto e gratidão que é diametralmente oposta à compaixão e à 
solicitude do herói. Tirésias vê o que é, mas ele não vê nem age como instância religiosa 
da verdade. Ele penetra os enigmas confusos da experiência com a frieza cruel de certas 
pessoas muito velhas, cuja lucidez tende a despojar o olhar de toda ilusão e o mundo 
do seu halo idealizado. Diferentemente dos outros personagens, que rechaçam da pró-
pria consciência os elementos que poderiam perturbar a felicidade ilusória e os ideais 
presentes, a inteligência assustadoramente sóbria de Tirésias livrou-se da esperança, 
da ilusão e do afeto que conferem às pessoas uma aura amável e às coisas seu véu de 
beleza. Sófocles transformou de modo realista o motivo mítico da idade exorbitante de 
Tirésias. O vate, cuja vida se estende da fundação até a destruição de Tebas, agora traz 
à tona a essência do cidadão experiente e prudente, que sabe pesar, inclusive melhor 
que os anciãos, os poréns e os senãos das situações insolúveis. Vendo a impossibilidade 
de chegar a uma solução satisfatória, ele prefere, como os outros personagens, calar os 
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males do passado, pois o destino de Tebas, no fi nal da peça, permanecerá indeterminado 
e ameaçador. E quem lê Antígona e Édipo em Colono sabe que a descoberta e o exílio 
do herói não salvarão a cidade dos seus miasmas.

O silêncio de Tirésias, porém, é diferente do dos demais personagens, pois Tirésias 
se cala sobre o que observou, lembra e sabe. E ele sabe que pode preservar a frágil feli-
cidade de Tebas, tão somente, ao postergar a descoberta e ao favorecer a fuga dos fatos 
do passado. As metáforas da fuga aparecem desde o diálogo com Creonte. O oráculo 
teria revelado que somente o “não observado foge” (ekphygein, 111); mas quando Édipo 
pergunta por testemunhas, Creonte alega que a única testemunha “fugiu” (phygôn, 118). 
Creonte, Jocasta e o Coro fogem e deixam fugir os fatos, porque insistem em esquecer. 
Mas a distração do esquecimento permite que o esquecido se insinue novamente nas suas 
falas. Tirésias, ao contrário, sabe e lembra do que cala. Eis a diferença que torna ambígua 
e ferozmente irônica sua réplica, quando Édipo o acusa de fugir do interrogatório com 
uma tática de acusações:

Estou salvo (pepheuga signifi ca também: fugi) [mesmo]. Nutro o verdadeiro (thaletés) 
com força efi caz (356, I 361).

“Nutrir o verdadeiro” não signifi ca aqui “dizer o que é”, senão Tirésias não esconderia 
em enigmas indecifráveis, que nem o herói, nem o Coro compreendem, as relações inces-
tuosas do herói e da rainha. A ironia gira em torno do duplo sentido de thaletes – termo 
que signifi ca “o verdadeiro”, mas cuja etimologia diz “o não-esquecido”. Tirésias “nutre 
o não-esquecido” e reconheceu Édipo, lembrando da mutilação que Laio infl igiu ao seu 
fi lho, signo que é sublinhado pelo nome “pé inchado” de Oidipous. Como ele, também o 
servo de Laio não esquecera a marca dos pés e ligou as coincidências do presente com as 
lembranças do passado -- predições do oráculo, mutilação dos pés do bebê, pés inchados 
e idade do assassino que reaparece como salvador de Tebas. 

O retorno triunfal do benfeitor22 destruiu a autoridade do vate. O salvador eviden-
cia que oráculos, embora possam ser verdadeiros, enredam aqueles que os interpretam, 
exatamente nas suas próprias decisões e escolhas. Tirésias sabe, portanto, que já perdeu 
de Édipo e que sua experiência apenas lhe permite ganhar mais algum tempo. E ele sabe 
também que o herói tem a força juvenil de lutar pela verdade, mesmo que esta o atinja e 
destrua. Tirésias, ao contrário, carrega o peso da velhice, enredada em complexidades e 
comprometimentos contraditórios. Tudo aquilo que o tempo normalmente torna obsole-
to e destrói, como, por exemplo, o reino de Laio e Jocasta e a fi delidade que ele exige, 
arrasta-se, em Tebas, para a geração seguinte, revelando uma contradição insustentável, 
um avanço que é retrocesso.

Conclusão: a memória desumana de Tirésias

Daí a lassidão quase cínica do vate, que não é mais honrados com signos divinos 
– talvez porque não honrou a memória da cidade. Tirésias vê claro e lembra tudo porque 
não compartilha nem as angústias, nem as esperanças que movem Jocasta, Creonte e o 
coro. Estes desejam viver, alegraram-se e iludiram-se com a presença de Édipo ao ponto 

22 Cf. Marie Delcourt, Oedipe ou La légende du conquérant, Paris, Les Belles Lettres, 1981, p. 35 e todo o 
capítulo sobre o pharmakós e o imaginário das ordálias (pp. 29 – 43). A sobrevida comprova no imaginário 
mítico o potencial benéfi co e salvador da criança exposta
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de “esquecer” a relação entre o nome e as marcas dos pés. Tirésias, o ancião que viu tudo 
porque já serviu várias gerações de monarcas, reúne em silêncio os indícios de mais uma 
desastrosa involução da cidade. 

Faz parte do enigma de Tirésias um certo endurecimento, uma indiferença quase 
cruel com a perda da memória que causa a desordem na cidade. Seria essa dureza uma 
forma de cinismo? Ou tratar-se-ia de uma atitude que dá a justa medida da situação cruel 
e insolúvel na qual o vate vê afundar os habitantes de Tebas? 

Mais impressionante do que o contraste entre o saber sagrado e o profano é o 
contraste entre a tentativa de reconstruir a memória de fatos, nomes, lugares e aconte-
cimentos. Esse esforço aparece na sinceridade afetiva de Édipo que se insurge contra o 
frio “esquecimento” voluntarioso do vate. O herói expressa sincera indignação quando 
pergunta se Tirésias seria “pior que os piores, [tão mal] que até [criaturas] feitas de pedra 
se indignariam” (I 339 s., 334 s.). A exortação convida o vate para que saia da sua indife-
rença fria, pois a pedra é o termo de comparação mais vil na escala de valores gregos. Mas 
Tirésias somente devolve o insulto com o intuito de confundir o raciocínio do herói e para 
impedir que esse encontre, no caos das lembranças ocultadas e dos testemunhos truncados, 
o fi o vermelho da ordem das coisas. Tirésias, além de não ser privilegiado com visões, faz 
tudo para impedir Édipo de penetrar na memória (deliberadamente) esquecida da cidade. 
Debocha e se alegra com o fato que “o famoso decifrador de enigmas, não tenha captado 
a verdade embora essa tenha sido proferida de modo tão claro” 23. A perda da memória não 
afl ige somente o herói, também o coro falha em compreender os fragmentos truncados do 
passado vivido e de sua relação com o nome Oidipus – pés mutilados por Laio, pés inchados 
e marcados por cicatrizes que ainda afl igem o rei de Tebas no presente. Tendo lançado os 
presentes em raciocínios desencontrados, Tirésias profere o pseudo-vaticínio (I 452-460, 
447-62), que é formulado para permanecer incompreensível, embora explicite tudo que 
ele lembra, sabe e deduz de observações passadas e presentes. Seu escárnio se refere ao 
esquecimento covarde de todos, pois o Coro, Jocasta e Creonte poderiam saber o que ele 
sabe, se tivessem interrogado o servo de Laio ou conferido os indícios que estavam diante 
dos olhos com as lembranças do passado. 
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A terceira margem sobre a qual se equilibra Riobaldo

Homero Vizeu Araújo1

Abstract: This essay seeks to profile Riobaldo, protagonist-narrator 
of Grande Sertão: Veredas, who is both a refl ective ex-hired gun and 
a successful social climber, hence the need to discuss the oscillations 
and ambiguities of his narration and the nature of its historical situation.
Key-words: mourning, modern art, sertão, hired gun, jagunço, Grande 
sertão: veredas, Dostoiévski, Guimarães Rosa, Tom Jobim, memory

Resumo: O ensaio procura estabelecer o perfi l de Riobaldo, protagonista 
narrador de Grande Sertão: Veredas, que é um ex-jagunço refl exivo e arrivista 
social bem sucedido, daí a necessidade de discutir as oscilações e ambigui-
dades da enunciação levada a efeito e os termos de sua inserção histórica.
Palavras chave: luto, arte moderna, sertão, jagunço, Grande sertão: veredas, 
Dostoiévski, Guimarães Rosa, Tom Jobim, memória

Para Rodrigo Dubal, parceiro na refl exão

Guimarães Rosa, segundo Kathrin Rosenfi eld em Desenveredando Rosa, promove 
um enorme trabalho de luto pela pátria arcaica perdida para a modernização, no que conta-
ria com precedentes ilustres em Goethe e Dostoiévski. Goethe em sua pátria acossada pelo 
capitalismo em ascensão que vai condenar as pretensões aristocráticas dos estados alemães, 
Dostoiéviski, sempre acusando o ocidente de depredar sua querida Rússia cristã e eslava, de 
preferência representada na inocência meio furiosa dos mujiques. Para Rosa, seria o caso de 
cantar o Brasil rural e arcaico acossado pela modernização posterior a 30 sob o projeto de 
industrialização retardatária do Estado nacional patrocinado pelas elites modernizantes.

O paralelo entre Dostoievski e Rosa dá o que pensar: “Refi ro-me a Dostoievski, 
que teme, como Rosa, o espírito crítico, as ideologias politizadas e a arte engajada do seu 

1 Homero Vizeu Araújo é professor de Literatura Brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É 
professor orientador de mestrado e doutorado no Ppglet-Ufrgs. Além de escrever resenhas e ensaios, é autor 
dos livros O poema no sistema: a peculiaridade do antilírico João Cabral na poesia brasileira e de Machado 
de Assis e arredores: Quincas Borba, Moby Dick e outras ideias fi xas (no prelo, pela Editora Movimento). 
Atualmente pesquisa Literatura Brasileira de 1945 a 1980, com ênfase na relação entre forma literária e 
nacional-desenvolvimentismo.
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tempo. Ambos resistiram àquela agitação intelectual, política e estética que Rosa resume 
na metáfora “megera cartesiana” e que invadiu a Rússia um século antes de chegar aos 
trópicos. Há nisso um esforço de seriedade fi losófi ca que leva Rosa de volta aos projetos 
artísticos abrangentes de Goethe e de Dostoievski. Estes julgam como totalmente inade-
quada a transferência, para um país profundamente agrário e patriarcal e religioso (mais do 
que “atrasado”), de ideias liberais, geradas nas metrópoles de países que há muito, fi zeram 
a experiência da laicização e da politização das antigas estruturas sociais e religiosas” 
(ROSENFIELD, p. 102).

Sem renegar de forma passional ou ideológica a modernização, Rosa, na companhia 
de Goethe e Dostoievski, trataria de, mediante forma estética, avaliar com critério e cuidado 
“(...) as inúmeras acomodações e desajustes dos momentos de crise, as feridas imaginárias 
e espirituais, as perdas afetivas, religiosas e morais que acompanham até as transformações 
mais positivas. Assim, ele concebe a escritura como um intenso trabalho de luto que as 
transformações históricas – e até reformas bem-sucedidas – exigem no imaginário coletivo” 
(ROSENFIELD, p.103). O argumento de Kathrin Rosenfi eld é complexo e nuançado, não 
sendo possível reproduzir aqui senão parte de seu alcance: a aproximação entre autores que 
elaboram o luto das perdas resultantes da modernização, do que não deriva necessariamente 
uma perspectiva saudosista, conservadora ou acanhada.

Alterando a perspectiva, vale acentuar as diferenças. Para Guimarães Rosa, ao 
contrário de Goethe e Dostoievski, trata-se do esforço de manter viva uma tradição oral 
que se benefi ciava de 500 anos de analfabetismo, no comentário curto de Roberto Schwarz. 
Dostoievski investe contra a ocidentalização com as armas da língua padrão russa e com 
fúria ressentida de quem acusa o ocidente de estar mergulhado em uma insana corrida 
materialista, isto é, para Dostoiévski a modernização destrói, o progresso é uma ameaça 
irremediável que tensiona de cima a baixo a sociedade russa, doce-amarga pátria eslava. 
Em Guimarães Rosa o contraste entre arcaico e moderno não parece apontar para o confl ito, 
ou ao menos excitar a veia crítica dos narradores. No clássico Grande sertão: veredas há 
sinais de uma sofi sticada posição de equilíbrio e conciliação: na voz de Riobaldo Tatarana, 
jagunço letrado, encontram-se o legado da cultura caboclo-sertaneja, experimentalismo 
linguístico e ousadia especulativa e fi losófi ca, para fi car no mínimo. Assim, o legado da 
cultura caboclo-sertaneja do mundo rural brasileiro é examinado por dentro com ambição 
estética alta e, passe o termo, vanguardista.

Na resposta do já citado Roberto Schwarz a uma entrevista publicada na revista 
Novos Estudos CEBRAP há uma síntese que ajuda aqui: 

A combinação de oralidade popular e complexidade erudita é recorrente na literatura 
brasileira. A grande fi gura, aí, é Guimarães Rosa. Há um doutorado surpreendente 
nessa matéria, de um poeta e crítico mexicano, Hector Olea, em que ele documenta 
a freqüência quase inacreditável das alusões à Bíblia, a Platão, Plotino, Dante e 
outros clássicos, que vão ocorrendo quase a cada frase. Fica a impressão – embora 
as intenções da tese sejam outras – de que o método literário de Guimarães Rosa 
em certa parte consistia em tomar frases de clássicos e traduzi-las para o caipira, na 
linguagem e nas situações. Não deixa de ser uma solução ultradireta para a difi cul-
dade de ligar o local e o universal. A combinação de infl exões regionais mineiras e 
argumentos pertencentes à tradição fi losófi ca a mais consagrada arma uma dessas 
diferenças de tempo e de âmbito que são, de alguma maneira, características do Brasil. 
A caução da oralidade, da fala do iletrado, oculta a audácia da montagem, que não 
é menos violenta que a prosa mais cubista de Oswald de Andrade. Há um verniz de 
naturalidade ocultando a extravagância da operação (SCHWARZ, p. 69).
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Tradição fi losófi ca que, no caso de Grande sertão: veredas, dá envergadura especu-

lativa ao longo monólogo de ex-jagunço Riobaldo; o narrador sertanejo é tão convincente 
em sua fala digressiva, especulativa e lírica que rende a tal naturalidade e, nos termos de 
crítico, oculta a audácia da montagem. E, para além do trabalho mencionado por Schwarz, 
o acervo erudito parafraseado e reelaborado por Rosa foi demonstrado pela própria Ka-
thrin Rosenfi eld, em livros como o já citado Desenveredando Rosa, ou ainda por Francis 
Utéza, em JGR: metafísica do Grande sertão. Vale assinalar a quantidade de alentados e 
ambiciosos estudos escritos por autores estrangeiros, fascinados pela prosa hipnótica de 
Rosa e dispostos a desencavar o acervo erudito sob o tal verniz oral e popular. O livro de 
Utéza foi escrito em francês e traduzido por José Carlos Garbuglio.

De volta à extraordinária entrevista concedida por Schwarz, ali o tema Guimarães 
Rosa é só um tópico entre outros, logo não cabe ao crítico detalhar sua observação em 
relação a uma obra específi ca de Rosa e muito menos em relação ao monólogo de Riobaldo. 
Mas aqui faço eu a pergunta estrutural: qual o sentido desta complexidade erudita vertida 
para a oralidade popular nos termos do enredo do livro e, digamos, da situação enunciativa 
de Riobaldo? Ali atrás esbocei uma resposta, trata-se de uma intrincada e quase serena 
posição conciliatória em que o passado jagunço é narrado e incorporado, sem ser negado. 
Ao atual fazendeiro e proprietário Riobaldo não cabe condenar suas aventuras pretéritas 
e muito menos sua ascensão social, mas enunciá-las em range-rede para seu interlocutor. 
Um passo a menos, e o narrador volta a crer no demo e na masculinidade de Diadorim, 
os símbolos arcaicos por excelência; com um passo a mais Riobaldo renega o passado  
e viraria um cético a rir das crenças do povo prascóvio e desde sempre conhecedor da 
feminilidade recôndita do parceiro jagunço.

Nem uma coisa nem outra, homem humano, travessia: Riobaldo não pretende 
contestar a cultura sertaneja mediante racionalismo cabível, nem retornar ao mundo ja-
gunço e suas lendas. Nem arcaico nem moderno, o protagonista busca uma conciliação de 
perfi l bem brasileiro. Forçando um pouco a nota, seria mais uma encarnação da célebre 
dialética entre ordem e desordem enunciada por Antonio Candido para discernir o ritmo 
e a estrutura de Memórias de um sargento de milícias, mas em chave abstrata e quase 
irreconhecível, no quadro de um dilema civilizatório entre barbárie e civilização, arcaico 
e moderno, tudo repassado pela oralidade sertaneja especulativa de um antigo agregado 
destituído, depois jagunço (embora letrado), a seguir chefe de bando e por fi m herdeiro e 
proprietário de fazendas.

Veja-se a adesão ao kardecismo por Riobaldo. Embora no seu contexto francês 
o espiritismo já seja uma espécie de laxismo cristão a garantir algum contato dos entes 
queridos já mortos, a versão a que Riobaldo adere com a bênção do compadre Quelemém 
parece enfatizar a conciliação e o saneamento dos confl itos do atormentado protagonista 
que estava encerrando sua trajetória de chefe jagunço: 

- O senhor acha que a minha alma eu vendi, pactário?!”
Então ele sorriu, o pronto sincero, e me vale me respondeu:
- Tem cisma não. Pensa para diante. Comprar ou vender, às vezes, são as ações que 
são as quase iguais... (ROSA, p.623)

Comprar e vender, morder ou soprar, aqui a ambivalência ganha uma fórmula que 
ecoa, vamos convir, o conjunto monumental de jogos de espelhos e ambiguidades que 
atravessa o romance. Mas acho importante discernir também um toque nacional, digamos, 
em busca da paz conciliatória (mas depois do massacre dos inimigos), neste caso um aces-
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so mais ou menos imediato ao além e à transcendência. Dribla-se a autoridade da igreja 
católica ou a severidade de uma lei religiosa mais fi rme mediante esquema umbandista, 
pai de santo, médium espírita ou, porque não, pastor protestante enfático e gritão. 

Já é clássica a passagem de Grande sertão: veredas em que Riobaldo, no presente 
de sua narrativa, afi rma sua profi ssão de fé sincrética ao interlocutor: 

Hem? Hem? O que mais penso, testo e explico: todo mundo é louco. O senhor, 
eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião: para 
se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No geral. Isso é que é a 
salvação-da-alma…Muita religião, seu moço! Eu cá não perco ocasião de religião. 
Aproveito de todas. Bebo água de todo rio… Uma só, para mim é pouca, talvez não 
me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho a certo; e aceito as preces de compadre 
meu Quelemém, doutrina dele, de Cardéque. Mas, quando posso, vou no Mindubim, 
onde um Matias é crente, metodista: a gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia, e ora, 
cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me 
refresca. Mas é só muito provisório. Eu queria rezar - o tempo todo (ROSA, p.32).

Com tamanho arsenal salvacionista, fi ca mais claro porque a terceira margem sobre 
a qual se equilibra Riobaldo é relativamente sólida e o afasta das demandas de um luto 
burguês e freudiano, em que perdas e ganhos informariam uma personalidade de acordo 
com o perfi l ideal de coerência urbana e exigente. Na metáfora recorrente no livro, a tra-
vessia é o dado. Vale dizer, fi quemos no meio, no médium (Quelemém?), sem buscar a 
opção entre uma margem e outra. 

O sincretismo de Riobaldo incluiria a conciliação kardecista, homem humano 
e travessia, tudo é e não é. O Brasil arcaico está vivo e intocado, seja pelo interlocutor 
distanciado (o senhor ri certas risadas...), seja pela modernização ameaçadora que acossa 
os referidos Dostoiévski e Goethe, que já perderam a língua de seus antepassados e tem 
que enfrentar o mundo laicizado que lhes dá metro e consciência. Neste sentido, Riobaldo 
mantém o diálogo com seu interlocutor moderno sem lhe ouvir os argumentos, que de 
fato não constam no livro. O mundo laicizado e urbano é mantido mudo, e não precisa ser 
contestado. Novamente, um passo a mais, e Riobaldo abandonaria sua razoável tranqüili-
dade de aedo da jagunçagem e mergulharia na má consciência de outro notório alpinista 
social da literatura brasileira, Paulo Honório, este sim torturado por uma implacável e laica 
consciência dos crimes cometidos.

Para o racionalista primitivo que é Riobaldo, na defi nição certeira de José Hildebrando 
Dacanal, o acervo cultural mítico e agrário pode ser reelaborado, narrado e renarrado sem ser 
renegado como viria a acontecer se adotada a perspectiva cético-racional. Aqui reside uma 
parte substanciosa do procedimento rosiano (e brasileiro?) de conciliar em estado quase puro 
o passado colonial e a cultura popular em sua versão cabocla/sertaneja desde que repassados 
pelo experimentalismo linguístico modernista do letrado que também é jagunço, uma aporia 
viva que se mantém incólume a beira do rio São Francisco, dispondo de latifúndio a perder 
de vista e ex-cabras agregados para protegê-lo em caso de necessidade.

Esta lenda viva faria um luto bem nacional, que quer manter acesa a chama da 
consciência do jagunço Riobaldo, que acreditava e desacreditava do diabo e dele comprou 
e vendeu a alma para subir na vida, virar chefe e vencer a guerra que encerrará aquele 
ciclo de guerras jagunças. E ao mesmo tempo não quer voltar a ser jagunço e se distancia 
e renega o tempo inteiro a existência do demônio, existência afi rmada com força naquela 
consciência pretérita. O racionalista primitivo pode sobreviver à desaparição do mundo 
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arcaico e enunciá-lo com ambivalência e lirismo, o que equivale a mantê-lo intacto, ou 
quase. É ainda Dacanal quem aponta a diferença notável que afasta o desfecho de Grande 
sertão dos fi nais drásticos e sangrentos das narrativas célebres do realismo fantástico, na 
América de língua espanhola e no Brasil:

Talvez não seja mero acaso que a grandes obras do realismo mágico ou, na expres-
são utilizada na introdução deste ensaio, as grandes obras da nova narrativa épica 
latino-americana se encerrem com cataclismas em que – com exceção da solução de 
compromisso em Grande sertão: veredas – os personagens são destruídos, varridos 
da face da terra juntamente com o mundo que os cerca. Se isto for um simples acaso 
sem importância ou não, apenas o futuro poderá dizê-lo. Na perspectiva histórica que 
hoje possuem as elites progressistas do Terceiro Mundo, porém, parece que não se 
trata de simples acaso. Tudo indica que tais personagens e tais mundos “não terão 
outra oportunidade sobre a Terra (DACANAL, p.75).

Em Cem anos de solidão, em Garabombo, o invisível ou em O coronel e o lobiso-
mem, Sargento Getúlio, Chapadão do Bugre e A pedra do reino os narradores, em geral na 
terceira pessoa, adotam o ponto de vista arcaico, isto é, relatam e confi guram a trama a partir 
das crenças e costumes de sociedades tradicionais afastadas dos núcleos urbanos da costa. 
Então se manifesta o chamado realismo fantástico em que moças voam, cavalos falam e o 
capeta intervém no dia-a-dia dos personagens sem que o narrador se distancie ou questione 
os fatos. Mas em Riobaldo temos, em que pesem as ambivalências e dúvidas do racionalista 
primitivo, o narrador detalhista e razoável que questiona as lendas do povo prascóvio.

Vale enfatizar a expressão solução de compromisso empregada pelo crítico para 
avaliar a situação do narrador Riobaldo, a driblar o fi nal cataclísmico que é a marca das 
outras narrativas. Ao comparar o destino de Macondo, a mítica cidade de Cem anos de 
solidão, e Riobaldo, o ensaísta conclui: “Em Grande sertão: veredas – obra que tem na 
base o choque destas mesmas forças históricas – há ainda um equilíbrio. O herói supera 
o estágio da consciência mítico-sacral mas não chega a inserir-se no atual contexto da 
chamada civilização ocidental, não chega a atingir o plano de uma consciência cético-
racionalista. Fica em seus limites. Em Cem anos de solidão não há o equilíbrio, não há 
o compromisso. O destino de Macondo é a morte, é “não ter uma segunda oportunidade 
sobre a terra”(DACANAL, p.116).

No ensaio que viemos citando, publicado em 1973, Dacanal contrasta, mediante 
Lukács e Hegel, a épica burguesa ocidental, isto é, o romance burguês, para defi nir o pa-
drão que é infringido por Riobaldo, ou pelo menos, pelos paladinos da chamado realismo 
fantástico: razão burguesa versus desrazão mítica. Distorcendo um tanto o argumento de 
meu antigo professor, argumento aqui a favor de uma síndrome brasileira que não opta por 
uma coisa nem outra, um espaço de conciliação sertaneja que emerge da violência inomi-
nável, desvairado bangue-bangue do coronelismo caboclo. Sim, Riobaldo é este jagunço 
aposentado que no range-rede pós-combate narra os eventos por ser um sobrevivente letrado 
e escolarizado, que ascendeu de agregado despossuído a proprietário bem estabelecido. 
Nesses termos, teríamos uma conciliação pós-massacre que acontece na consciência do 
narrador, mas muito distante do dia a dia do confronto narrado, que fi ca no passado em 
que o jagunço Riobaldo percorria os gerais ao lado de Diadorim, seu amor.

Apelando para uma chave de leitura um tanto inusitada, mas promissora, é possí-
vel postular o caráter utópico da obra rosiana. Em Guimarães Rosa o sertão engalanado 
e reelaborado literariamente reitera e explora a utopia de um Brasil em que arcaico e 
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moderno convivam harmoniosamente, mesmo que em uma impossível fazenda à beira 
rio Chico plantada. O arcaico das lendas jagunças e o moderno do letrado especulativo e 
argumentativo confi guram Riobaldo que não impugna o passado, porque não pretende, 
por exemplo, explorar de forma capitalista sua propriedade. E de novo  aqui caberia o 
paralelo com Paulo Honório.

Quem chama a atenção para o caráter utópico e brasileiro de Guimarães Rosa é 
Fernando de Barros e Silva, em seu Chico Buarque, (Publifolha, 2004, col. Folha explica) 
ao notar que Oscar Niemeyer, Tom Jobim e Guimarães Rosa ocupam posições similares 
na cultura brasileira ao realizarem o milagre de fazer arte de forte vetor utópico, naquilo 
que Caetano Veloso batizou, ao cantar a bossa nova, de promessa de felicidade. O autor 
cita o texto de Chico Buarque, que se encerra assim: “Depois larguei a arquitetura e virei 
aprendiz de Tom Jobim. Quando minha música sai boa, penso que parece música de Tom 
Jobim. Música do Tom, na minha cabeça, é casa do Oscar (p.15).

Fernando de Barros e Silva argumenta: 

A casa de Oscar e a música de Tom pertencem a um país cuja construção era visível. 
Mais do que isso, Oscar e Tom projetam e exprimem esse país tangível. Estamos 
falando de Brasília e da bossa nova, do fi nal dos anos 50, com toda sua atmosfera 
de encantos, quando se vislumbrou a possibilidade de realização do que se pode 
chamar de uma utopia brasileira.(...) Nem antes nem depois nossos antagonismos 
estiveram tão perto de uma conciliação: o local e o cosmopolita,o sertão e o litoral, 
o folclore e a vanguarda, o popular e o erudito pareciam próximos de encontrar seu 
ponto de solução. A obra de Guimarães Rosa realizou essa proeza, da qual Brasília 
seria a síntese histórica, a materialização de uma sociedade nacional integrada. Esse 
projeto, porém, para voltar ao texto de Chico, foi demolido antes de existir, ou fi cou 
intacto, suspenso no ar(p. 15-16).

Tom Jobim reinventando o samba com a bossa nova, isto é, tradição popular que já 
vinha reelaborada por Noel Rosa, Chiquinha Gonzaga, etc. relida pela pauta de impressionis-
tas franceses (Debussy, Ravel, etc.) e pelos achados da canção norte-americana. Guimarães 
Rosa retomando a língua sertaneja e a cultura sertaneja e caipira para temperá-la com alta 
cultura ocidental e promover a aliança de modernismo e matéria social e cultural sertaneja 
em vias de extinção. Sem perder de perspectiva que o samba, o choro, etc também já era 
matéria tradicional que Tom estava reabilitando. 

A modernização de Tom e Rosa pretenderia encarnar também um progresso ino-
cente, na expressão famosa de Roberto Schwarz, em que fosse possível conciliar a cultura 
popular urbana e rural do Brasil com progresso de Juscelino, isto é, com o nacionalismo 
desenvolvimentista que tornaria o Brasil uma nação integrada em que as conquistas letradas 
e musicais da alta cultura transassem em harmonia e pouca ameaça com o acervo popular 
herdeiro do regime colonial. Uma versão poderosa do desrecalque localista de matéria 
rural até então tratada como menor ou irrelevante, pitoresca ou moldável. Criatividade da 
população que improvisava com os restos do sistema escravista sem se tornar mão de obra 
para uma indústria não existente. Ou por outra, cultura dos pobres do campo intocados pelo 
mercado; população a compor um enorme exército de mão de obra sem uso para o capital, 
gente que sobrevivia como podia e cultivava tradições e folclore próprios. Abandonados 
a seu próprio azar, os pobres tinham acumulado tradição ágrafa, porque escola faz sentido 
para socializar rumo ao trabalho. Bem, mas trabalhar onde?
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Uma versão mais crítica, veria aqui uma retomada do complexo casa-grande e 

senzala em que os opostos se conciliassem para produzir a cultura brasileira relevante e 
uma inserção produtiva na cultura ocidental. Uma promessa que reúne Brasília e sertão, 
em esforço de assimilação mais ou menos imediata. A versão amena da cordialidade, na 
contra-mão do argumento de Sergio Buarque, a cordialidade brasileira do jeitinho e da 
relação entre amigos em contraste com o a defi nição do confl ito e do diálogo entre iguais. 
Que tal fantasia/ideologia do caráter nacional encontre-se no miolo da obra tão ambiciosa 
é um paradoxo que fala das ambigüidades e da força da cultura brasileira.

Não é necessário muito esforço para topar com o sincretismo entre mito e razão 
na experiência brasileira, com capitalistas e burgueses ferozes apelando para pajelanças 
e líderes espíritas visando sustentar sua vitalidade competitiva e acumuladora. Para parte 
da cultura nacional a regra é a conciliação excludente, a fantasia do progresso inocente 
que reúne Paulo Coelho e luta pelo lucro, sessões espíritas e struggle for life, sem que o 
racionalismo burguês se imponha e destrua o irracionalismo de base, a crença em uma 
redenção maior. Se é assim, José Hildebrando Dacanal teria apostado em demasia na hipó-
tese excludente, em que a consciência racional de Riobaldo recusa a existência do demo. 
Para um descendente de imigrantes na tradição laicizada do catolicismo, o diabo pode ser 
uma crendice a ser descartada, para o caboclo Riobaldo deus e o diabo podem duelar pe-
renemente na terra do sol. Riobaldo ataca e defende, morde e assopra, sem que o preto no 
branco da razão cartesiana se manifeste. Agregando provocação à análise, o narrador-poeta 
encarnaria a reelaboração estética da cordialidade pós-massacre, do arreglo excludente de 
quem no range-rede reelabora sem cessar e sem compromisso o luto pelos companheiros 
e inimigos sacrifi cados na sua ascensão social. Arranjo excludente em que a cordialidade 
se manifesta nos proprietários entre si e se concede a dependentes subordinados. 

Mais uma encarnação da viagem circular dos donos do poder na defi nição do fi nal 
do livro de Raimundo Faoro? A obra é tudo, diz Brás Cubas e promete o piparote no leitor, 
o sertão é o mundo, homem humano, diz Riobaldo também disposto a percorrer o mundo 
todo sem sair do lugar onde está. Bem instalado, fi lósofo bandido que se redimiu mediante 
benção de Quelemém, seu pajé espírita, para na seqüência partir para sua longa narrativa 
digressiva, anamnese psicanalítica épica. E o velho ex-jagunço narrará - não sem acusar 
sua culpa e algum pesar - como protagonizou a destruição do mundo de seus companheiros 
jagunços e furiosos fazendeiros militarizados (Zé Bebelo, Joca Ramiro, Medeiro Vaz, Titão 
Passos, Hermógenes, etc). O carrasco da ordem coronelesca é seu máximo aedo.

Do ponto de vista atual, tal fantasia de Brasil, rosiana ou bossanovista, ganha 
força de expressão em que tais conciliações podem ser retomadas pelo mercado e assim 
virarem uma espécie de vale tudo em que a ausência de regra seria a regra. O teste da 
realidade não vem ao caso, talvez porque a realidade da violência desvairada tenha se 
afi rmado. Mesmo arriscando um salto interpretativo arbitrário, considere-se a canção do 
carrasco em Tropa de elite, fi lme de sucesso onde documentário e mundo-cão unem-se 
aos dilemas classe-média enunciados pelo sub-hamletiano Capitão Nascimento, o ofi cial 
encarregado de promover os rituais da captura, tortura e execução nas favelas cariocas. 
Ao contrário do que insinua seu nome, o capitão faz morrer, não nascer. Algo do vale 
tudo do distanciamento/intimidade de Riobaldo está ali, o bandido a serviço da ordem, 
que é a ordem do estado de exceção. O capitão trata de garantir nossa simpatia ao acusar, 
com voz em off, as ambigüidades do Brasil, sociedade que precisa enquadrar os pobres 
mais salientes e violentos que também são os fornecedores do prazer das drogas para a 
elite. O capitão é culpado? É um herói em crise que quer se livrar de sua tarefa macabra, 
que sabe que alcançou seu limite enquanto fl agelo da bandidagem? 
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 No Brasil a conciliação de opostos ter-se-ia generalizado por conta da falta de 

caráter burguês defi nido, tudo é e não é, e no miolo do processo as oligarquias têm uma 
margem de manobra acintosamente ampla, que lhes permite extorquir e extrair a rique-
za sem o menor compromisso com o resto da sociedade e também sem maior dor de 
consciência. Por que a culpa se os limites da lei não estão estabelecidos? Qual lei está 
aí para ser transgredida ou não? 

Consciência, coerência e caráter burguês que, é claro, são e não são, mire e veja, 
diria Riobaldo. Estamos aqui diante de uma obra modernista de alto coturno que se bene-
fi cia das ambigüidades do processo civilizatório e do avanço capitalista em larga escala. 
Seriam necessários a malícia e os poderes evocatórios de Guimarães Rosa para dar conta da 
atualidade em que se escreve este ensaio, entre janeiro e março de 2009, em plena crise de 
crédito ameaçando virar encrenca sistêmica fi nanceira, crise emanada dos procedimentos 
heterodoxos de concessão de crédito adotados pelo motor mesmo do sistema capitalista, 
os Estados Unidos da América. Para salvar as empresas e os bancos periclitantes invoca-
se o rabudo supremo, isto é, a intervenção do Estado, com seu cortejo de dívida pública, 
políticos interesseiros, burocratas planejadores, etc. O mercado e sua mão invisível, criatura 
abstrata e supostamente incontrastável, apela para a sabedoria dos interventores e para o 
bolso dos contribuintes, até a pouco considerados um anacronismo a ser tolerado.

Vale mencionar que o monólogo de Riobaldo parece transcender ou renegar um 
confl ito disseminado na experiência brasileira e reincidente na obra de Machado de Assis, 
Lima Barreto ou Graciliano, para citar os clássicos: os contrastes e confl itos entre capital 
e trabalho, entre metrópole e colônia, moderno e arcaico, centro e periferia. Salvo melhor 
juízo, tais contrastes parecem estar submetidos ao vaivém da solução de compromisso 
rosiana, elocução conciliatória, elusiva e provocativa, serpenteando (movimento do Urutu-
Branco?) entre real e imaginário, confi ssão e fi cção, racional e mítico, sem que tenha de 
assumir um lado ou outro. A melhor crítica de matriz uspiana, sempre em busca da expe-
riência da dualidade e dialética, dependeria demais do contraste entre moderno e arcaico, 
atraso e avanço, etc. para defi nir seu diagnóstico e o impasse formalizado na obra talvez 
tenha inibido o debate. Neste extraordinário experimento artístico, o contraste e o confl ito 
parecem diluídos em lirismo e refl exão para dar conta da terceira margem, do espaço além 
da dualidade que opõe lei do sertão e da pólis. A elocução de Riobaldo seria a mistura de 
roça e cidade em um limbo acossado mas inacessível, portanto a salvo.
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Perdido nas trevas do iluminismo: El siglo de las luces, de 
Alejo Carpentier, como literatura memorialística

Christoph Schamm1

Resumen: En 1962, Alejo Carpentier publica una novela considerablemente 
distinta de la mayoría de las obras de fi cción que solemos asociar a la cor-
riente de la nueva novela latino-americana: El siglo de las luces parece una 
novela histórica de carácter tradicional, bastante lejos de la estética de lo real 
maravilloso americano ideada por Carpentier pocos años antes. El presente 
artículo propone una lectura alternativa del texto, basándose en categorías 
de los estudos de memoria. Esta lectura desenmascara la ambivalencia de la 
novela, anulando así los mitos fundadores de la civilización europea y los 
sustituye por mitos fundadores específi camente latinoamericanos.
Palabras clave: Memoria, memoria cultural, novela histórica, mito fundador, 
realismo mágico

Resumo: Em 1962, Alejo Carpentier publica um romance que se diferencia 
consideravelmente da maioria das obras de fi cção geralmente associadas à 
corrente da nueva novela latinoamericana: El siglo de las luces parece um 
romance histórico de cunho tradicional, bem distante da estética do real ma-
ravilhoso americano concebida por Carpentier poucos anos antes. O presente 
artigo propõe uma leitura alternativa do texto, baseando-se em categorias dos 
estudos memorialísticos. Desta maneira, revela a ambivalência do romance, 
que descarta os mitos fundadores da civilização europeia para substituí-los 
por mitos fundadores especifi camente latino-americanos.
Palavras-chave: Memória, memória cultural, romance histórico, mito 
fundador, realismo mágico

Eles costumavam reunir-se diariamente em diferentes cafés de Paris, com a fi nalida-
de de discutir as novidades da literatura contemporânea e as ocorrências políticas na América 
Latina, naqueles anos tumultuados, por volta de 1930: o venezuelano Arturo Uslar Pietri, 

1 Christoph Schamm é doutorado em Letras com ênfase em literaturas italiana e portuguesa (Universidade de 
Munique, Alemanha). Pesquisador visitante no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul. Atividade docente na área de Literatura Comparada. Pesquisa sobre conceitos de 
poesia lírica, interferências entre texto e imagem na literatura e narrativas memorialísticas. 
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o guatemalteco Miguel Ángel Asturias e o cubano Alejo Carpentier, todos eles olhando de 
longe para os seus países de origem que gemiam sob as ditaduras de caudilhos onipotentes. 
É assim que Uslar Pietri lembra, num livro publicado em 1986, as circunstâncias que dariam 
origem ao termo supostamente mais infl uente da história da literatura latino-americana 
do século passado: o Realismo Mágico.2 Embora o próprio Uslar chegasse a cunhar esse 
termo somente em 1948, num ensaio escrito durante o exílio norte-americano,3 na déca-
da de oitenta, já octogenário, ele avalia que aqueles distantes anos parisienses foram o 
início de tudo. A atmosfera febril da vanguarda surrealista teria estimulado os três jovens 
autores, encorajando-os a ousar experimentos literários ainda inéditos entre escritores 
latino-americanos. Também salienta, porém, que as relações amigáveis e artísticas com 
Breton e os seus seguidores, mantidas sobretudo por Asturias e Carpentier, não teriam sido 
o fator decisivo para esse desenvolvimento. O estímulo mais importante, conforme nos 
explica Uslar, foi o fracasso que os escritores experimentavam, cada vez que buscavam 
subordinar a sua visão da realidade latino-americana aos moldes incongruentes da litera-
tura europeia, sem atingir resultados satisfatórios. Para o trio de escritores, o imaginário 
dos surrealistas, com relógios derretidos e gavetas encaixadas em corpos femininos, não 
era mais que um fenômeno decadente, a fase fi nal de uma grande tradição esgotada. Eles, 
porém, se consideravam aptos a tirar vantagem desse delírio para renovar a literatura do 
seu próprio continente, pois sentiam-se representantes de um espaço cultural que, até esse 
momento, ainda não havia desenvolvido sua expressão adequada. Na retrospectiva de 1986, 
Uslar também enfatiza que o Realismo Mágico nunca pretendeu abrir mão da imitação 
da realidade para dar espaço a uma fantasia desenfreada e desarticulada. Ao invés disso, 
partia de uma noção de realidade mais larga e profunda que, conforme afi rmavam os seus 
defensores, correspondia à complexa percepção dos latino-americanos. 

Uslar Pietri, Asturias e Carpentier não tinham motivo para queixar-se: enquanto eles 
ainda viviam, o conceito de Realismo Mágico raramente foi colocado em questão pela crítica 
literária. Ao contrário, sua aceitação acabou tornando-se tão unânime que Emir Rodríguez 
Monegal, no prefácio de um estudo monográfi co sobre esse fenômeno literário, repreende 
a devoção exagerada da academia à auto-interpretação dos escritores.4 Apesar de parecer 
irônico que logo Monegal, que realizou tantas entrevistas com literatos, se manifestasse 
dessa maneira, essa crítica provavelmente se justifi ca. De fato, a interpretação antropo-
lógica do Realismo Mágico, que o considera efeito imediato e inevitável da mestiçagem 
cultural no solo latino-americano, permanece em vigor até hoje. Num estudo introdutório 
à literatura hispanófona, publicado em 2003, essa estética ainda é declarada síntese de 
concepções mágicas provenientes da visão de mundo indígena com ideias realistas de 
origem europeia, como se isso fosse um fato incontestável.5 É bem possível, porém, que 
mestiçagem cultural e Realismo Mágico não sejam dois fenômenos tão fi rmemente inter-
ligados. Se realmente existisse a relação de causa e conseqüência, implicitamente afi rmada 
por Alejo Carpentier no seu famoso ensaio sobre o real maravilhoso americano, por que, 
então, os autores latino-americanos precisariam de tantos anos para descobrir a expressão 

2 Cf. Uslar Pietri 2004, p. 361/362.
3 Trata-se do livro intitulado Letras y hombres de Venezuela.
4 Estou me referindo ao volume O Realismo Maravilhoso, da crítica brasileira Irlemar Chiampi, publicado em 

1980. Cf. prefácio a Chiampi, 1980, p. 10-11.
5 Cf. Strosetzki, 2003. Neste estudo alemão, o Realismo Mágico é defi nido como “harmonização de concepções 

mágicas da visão de mundo indígena com idéias realistas de origem européia” [“Zusammenspiel magischer 
Anschauungsformen aus dem indianischen Weltbild mit realistischen Vorstellungen europäischer Prove-
nienz”] (p. 141).
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originária de sua natureza? E por que logo um europeu como André Breton teria de assistir 
ao nascimento do Realismo Mágico na função de parteiro? Poder-se-ia responder a essas 
perguntas provocantes, dizendo que a literatura latino-americana, até meados do século 
passado, estava solidamente radicada em moldes ocidentais e não tinha condições de romper 
seus vínculos com eles. Mas esse argumento, embora pareça convincente, somente serviria 
para justifi car o nascimento tardio do Realismo Mágico. Não poderia explicar, contudo, 
por que esse fenômeno literário, após duas décadas de prosperidade, acabou cedendo a 
outras tendências. Se realmente fosse consequência inseparável da mestiçagem cultural, 
deveria persistir enquanto ela persistisse.

Cien años de soledad, publicado somente em 1967, tornar-se-ia o texto do Realismo 
Mágico por excelência pelo mundo inteiro. Nos anos do famoso “boom”, o nome dessa 
tendência se transformou num emblema que designava qualquer narrativa progressista 
escrita na América Latina. Sendo assim, é interessante observar que Alejo Carpentier, 
após ter infl uenciado o debate com o seu conceito do real maravilhoso, já procura outros 
caminhos nos anos cinquenta. Em 1948, ainda expressa a sua convicção de que “América 
está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías”6, uma vez que “[l]o real ma-
ravilloso se encuentra a cada paso en las vidas de hombres que inscribieron fechas en la 
historia del continente y dejaron apellidos aún llevados: desde los buscadores de la fuente 
de la eterna juventud, de la áurea ciudad de Manoa, hasta ciertos rebeldes de la primera 
hora o ciertos héroes modernos de nuestras guerras de independencia [...]”7. E já que essa 
percepção da realidade especifi camente latino-americana também se baseia na “presencia 
fáustica del indio y del negro”8, Carpentier adapta o hipotético ponto de vista de um es-
cravo africano para narrar a história da Revolução Haitiana. No seu romance El reino de 
este mundo, de 1949, podemos escolher entre duas leituras alternativas, optando ou pelo 
entendimento realista ou pelo entendimento maravilhoso. Apesar da magia fazer parte da 
realidade fi ctícia do protagonista, a visão racionalista sempre continua transparecendo na 
narrativa. Dessa maneira, permanece indeterminado se o feiticeiro Mackandal, líder dos 
escravos revoltosos, é executado pelos colonizadores franceses ou não, pois o narrador 
nos proporciona a ideia de que ele consegue escapar, transformando-se em um pássaro; 
quem prefere, porém, pode optar pela versão de que os negros são chefi ados por um morto 
a quem ainda consideram vivo.9 

Carpentier abre caminho para o Realismo Mágico sem ele mesmo permanecer fi el 
a essa estética por muito tempo. A sua criação literária vivia procurando novos estímulos 
durante as décadas de quarenta e cinquenta, para ser submetida a contínuas transforma-
ções. Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, abandona Paris para passar vários anos 
em Havana, sua cidade de origem. Em 1945, transfere-se para Caracas, onde Uslar Pietri, 
seu companheiro dos tempos parisienses, acaba de ser nomeado Ministro do Interior. 
Permanece na Venezuela durante todo o regime de Fulgencio Batista em Cuba, para onde 
só retornará em 1959, após o ditador ser derrubado por Fidel Castro. Nesse período de 
violentas transformações políticas, Carpentier compõe o romance El siglo de las luces, que 

6 Carpentier, 2003, p. 121.
7 Ibid., p. 120
8 Ibid., p. 121
9 No fi nal do oitavo capítulo, que narra o martírio de Mackandal, encontra-se um bom exemplo de como o 

narrador privilegia a “percepção africana”, sem completamente reprimir a “européia”: “Aquella tarde los 
esclavos regresaron a sus haciendas riendo por todo el camino. Mackandal había cumplido su promesa, per-
maneciendo en el reino de este mundo. Una vez más eran burlados los blancos por los Altos Poderes de la Otra 
Orilla.” (Carpentier, 1986, p. 41)
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só seria publicado em 1962.10 A obra é ambivalentemente relacionada com El reino de este 
mundo, texto redigido dez anos antes: por um lado, o narrador retorna ao mesmo contexto 
histórico, focalizando novamente as turbulências políticas no Caribe do fi m do século 
XVIII. Até assistimos a uma breve visita dos protagonistas de El siglo de las luces a Porto 
Príncipe, cidade destroçada pelos insurgentes da revolta de 1791. Por outro lado, chama 
atenção Carpentier ter perdido completamente o interesse na estética do real maravilhoso, 
que formava a base da história do escravo Ti Noel.11 À primeira vista, El siglo de las luces 
parece um romance histórico que corresponde aos moldes mais tradicionais deste gênero, 
tendo um enredo entrelaçado de forma refi nada numa sequência de fatos cuidadosamente 
investigados e apresentados de forma impecavelmente cronológica. No que diz respeito 
à linguagem, Carpentier também regressa aos padrões oitocentistas: o texto consiste em 
estruturas sintáticas extensas e elaboradas, contribuindo, dessa maneira, para nos trans-
portar à virado do século XVIII para o XIX.12 Várias vezes, o narrador utiliza analogias 
ou símiles cujo entendimento exige um alto grau de cultura humanística dos seus leitores; 
como quando, por exemplo, compara um pescador que ergue uma lula gigantesca com 
o Perseu de Cellini.13 Poder-se-ia acrescentar que o romance, como as clássicas obras de 
fi cção histórica costumam fazer, focaliza uma época especialmente signifi cativa do passado: 
como todo o mundo sabe, é com a Revolução Francesa que os países latino-americanos 
iniciam sua transição da época colonial à independência. Em relação aos personagens, a 
narração não se concentra mais nos escravos negros, como em El reino de este mundo, 
mas assume deliberadamente o ponto de vista de crioulos brancos e europeus.

Trata-se, então, de um romance demasiado convencional e monótono? De forma 
alguma. Embora El siglo de las luces se diferencie superfi cialmente das grandes obras que 
geralmente associamos à literatura do boom, como por exemplo La casa verde, Rayuela 
ou Cien años de soledad, também participa da mesma procura febril de uma auto-imagem 
apropriada para o espaço latino-americano. Apesar do estilo oitocentista, aparentemente 
radicado nas convenções do realismo burguês, Carpentier ultrapassa em muito o esquema 
do romance histórico tradicional. O autor não pretende apresentar uma situação exemplar 
no desenvolvimento de um povo com a fi nalidade de defi nir seu caráter coletivo, com 
todos os seus supostos valores e virtudes. Nem persegue o objetivo de forjar a imagem 
ideal de uma nação que poderia servir para as futuras gerações nela se orientarem. Ao 
invés disso, ele se vale do modelo da fi cção histórica como lente de aumento para expor 
uma problemática de suma importância, que parece afetar toda a comunidade cultural 

10 Refi ro-me, com todas as citações intercaladas no texto, à quinta edição do romance, publicada pela editora 
Seix Barral, Barcelona 2004. 

11 Evidentemente, nem todos os intérpretes de Carpentier dividem a opinião de que o real maravilhoso é um 
conceito totalmente alheio à narrativa de El siglo de las luces. Emir Rodríguez Monegal, por exemplo, 
afi rmou em 1971 que “Carpentier explotaría otras rutas de lo real maravilloso” nos seus romances após El 
reino de este mundo. Em El siglo de las luces, empreenderia “la recreación histórica de ese momento en que 
la Revolución Francesa llega a nuestra América, como adelantada de la Revolución de la Independencia” 
(Rodríguez Monegal, 1974, p. 97). Mas quem associaria esse romance ao real maravilhoso, se não fosse de 
Carpentier? Parece que alguns intérpretes hesitaram em aceitar o fato de o autor se desvincular dessa corren-
te, tão fi rmemente ligada ao seu nome.

12 Otto Maria Carpeaux, no seu prefácio à primeira edição portuguesa do romance, ressalta a maturidade estilís-
tica da apresentação do Caribe com palavras enfáticas: “[Carpentier] descreve com exatidão quase científi ca 
o mar e as ilhas, a fauna e a fl ora, os portos, os pescadores, os mercadores, os fazendeiros e os escravos – e 
tudo parece [...] um pesadelo febril num paraíso imaginário, uma viagem que nunca fi zemos mas que nos 
parece o ‘déjà vu’ de um sonho.” (Prefácio de Carpentier, 1976, p. 9)

13 Cf. Carpentier, 2004: “El gigante que, allá, al fi nal del espigón, ofrecía un enorme calamar enlazado en lo 
alto, se transfi guraba en el Perseo de Cellini.” (p. 100)
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latino-americana. De forma sutil, consegue induzir-nos a uma leitura alegórica dos fatos 
subsequentes à Revolução Francesa ocorridos no Caribe. Como representante da nova 
ordem, o jacobino Victor Hugues chega às colônias para transformar os proprietários de 
terra e seus escravos em cidadãos livres e iguais, introduzindo os Direitos Humanos como 
fruto mais precioso do Século das Luzes. Mas, uma vez que os franceses desapropriados 
não querem abrir mão dos seus bens e os negros libertados não fazem questão de servir 
à República por vontade própria, precisa recorrer à guilhotina para impor sua autoridade. 
Após todo esse derramamento de sangue em Guadalupe, na França napoleônica, as leis 
revolucionárias acabam sendo descartadas, retomando-se a antiga ordem. Victor Hugues, 
entrementes nomeado para o cargo de governador da Guiana Francesa, torna-se perseguidor 
impiedoso de escravos revoltosos. Apesar de muitos sofrimentos e sacrifícios, a luta contra 
o autoritarismo colonial somente leva a um novo caudilhismo exacerbado. Esse círculo 
vicioso inescapável transforma-se, para Carpentier, na maldição da América Latina.14

Sabe-se, hoje em dia, que a narrativa pode ser uma tentativa de recuperar o passado. 
Afi rma-se, até, que as obras de fi cção são especialmente adequadas para desempenhar a 
função da memória coletiva, justamente porque não se entregam à ilusão historiográfi ca de 
que seja possível reconstruir uma única versão verdadeira do passado. Embora lembranças 
possam ser defi nidas como regressos mentais ao passado, é importante reconhecer que 
sempre permanecem fi rmemente ligadas às necessidades do presente: a princípio, qualquer 
evocação da memória é motivada pelo desejo de resolver problemas que se colocam na 
atualidade. Teóricos infl uentes como Jan Assmann salientaram o fato de que a memória 
cultural e a literatura fi ccional, longe de serem a mesma coisa, devem ser consideradas dois 
fenômenos intimamente aparentados.15 Numa sociedade que se auto-defi ne principalmente 
com base em textos escritos, esses fenômenos não existem um sem o outro. Apesar da 
literatura não ser o único conjunto simbólico que constitui a memória cultural, ela ocupa 
uma posição privilegiada dentro do leque das diversas formas possíveis: conforme uma 
convenção social, somente os textos fi ccionais têm o direito de mesclar fatos reais e ima-
ginários, constituíndo, dessa maneira, narrações totalmente coerentes e plenas de sentido. 
É nessa combinação lógica que os dados históricos, enriquecidos pelo imaginário poéti-
co, assumem signifi cado e se tornam compreensíveis para a comunidade. Sendo assim, 
a literatura diferencia-se de outras formas da memória coletiva baseadas em narrações, 
pelo específi co cruzamento da fronteira entre o real e o imaginário, defi nido por Wolfgang 
Iser, em um dos seus últimos estudos de maior fôlego, como ato de fi ngir. 16 Embora a 

14 Já no fi m da década de sessenta, Luis Harss reconhece que o objetivo de El siglo de las luces consiste em 
“obtener una vasta síntesis de la experiencia americana”. (Harss, 1973, p. 76) Nesse contexto, faz sentido 
ressaltar que Carpentier não apresenta a era da independência como “hora zero” da história latino-americana. 
Ao invés disso, até estende a retrospectiva para antes da Conquista, dedicando um capítulo a um relato das 
lutas indígenas antes da chegada dos espanhóis. (Cf. p. 283-286) Como Claudius Armbruster já demostrou 
em 1982, o escritor cubano radica o Caribe na memória coletiva como espaço de turbulências e mestiçagens 
perpétuas. (Cf. Armbruster, 1982, p. 206-209)

15 Conforme Assmann, a memória constrói o passado, mesclando fatos históricos e fi ctícios: “passado que é 
fi xado e internalizado como história fundadora é mito, totalmente independente do fato de ser fi ctício ou 
factual.” [“Vergangenheit, die zur fundierenden Geschichte verfestigt und verinnerlicht wird, ist Mythos, 
völlig unabhängig davon, ob sie fi ktiv oder faktisch ist.”] (Assmann, 2007, p. 76)

16 Iser, 1996, p. 15: “Na conversão da realidade da vida real repetida em signo doutra coisa, a transgressão de 
límites manifesta-se como uma forma de irrealização; na conversão do imaginário, que perde seu caráter 
difuso em favor de uma determinação, sucede uma realização (ein Realwerden) do imaginário.” [“In der 
Überführung wiederholter lebensweltlicher Realität zum Zeichen für anderes manifestiert sich die Grenz-
überschreitung als eine Form der Irrealisierung; in der Überführung des Imaginären als eines Diffusen in 
bestimmte Vorstellungen geschieht ein Realwerden des Imaginären.” (Iser ,1993, p. 22)] 
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quantidade de fatos históricos seja limitada, a fi cção nunca se esgota, porque cada época 
reivindica sua própria narração do passado.

Conforme Assmann, a literatura desempenha a função de atualizar e estabilizar 
os mitos de fundação que garantem a identidade coletiva de uma comunidade cultural.17 
Em sua obra seminal de 1992, Das kulturelle Gedächtnis [A memória cultural], o teórico 
desenvolve suas hipóteses sobre como a memória cultural é gerada e preservada, refl etin-
do a respeito dos povos antigos do Oriente Próximo. Não deixa dúvidas, porém, de que 
considera esse reservatório de mitos um universal antropológico. Sobretudo esse último 
aspecto provoca fortes objeções que, com certeza, não podem ser ignoradas por um intér-
prete da obra de Carpentier: os críticos de Assmann argumentam que a modernidade se 
distingue de todas as épocas anteriores justamente pelo fato da coesão da memória cultural 
ter-se perdido.18 O discurso pluralizado do século XX não perseguiria mais o objetivo de 
estabilizar mitos unitários para comunidades amplas, mas, ao contrário, reduziria a me-
mória geral a fragmentos sempre menores. Colocou-se em questão, por isso, se a narrativa 
contemporânea ainda poderia contribuir para a preservação de lembranças partilhadas por 
toda uma coletividade, como foi sugerido implicitamente por Assmann. Ao invés disso, 
a literatura dos dois séculos passados seria o lugar onde se delineia claramente a crise da 
memória cultural, talvez com maior evidência nos escritos dos poetas vanguardistas.19 
Apesar dessas objeções parecerem bem-justifi cadas, não se pode partir do princípio que 
a ruína da memória cultural na literatura europeia se manifeste de igual maneira na nar-
rativa latino-americana. Faria sentido, com certeza, afi rmar que o teor da modernidade 
ocidental se manifesta em El siglo de las luces, à medida que Carpentier desvaloriza um 
grande mito ocidental nesse romance: demostra que a Revolução Francesa, fracassando 
tragicamente na região caribenha, não conseguiu tornar todos os homens livres e iguais. 
No entretanto, o signifi cado do texto não parece esgotar-se com o desencantamento face 
a esse momento histórico, geralmente comemorado como aurora do republicanismo pela 
burguesia iluminista. Tratando o eco da revolução no Caribe como tema especifi camente 
latino-americano, Carpentier contribui para uma auto-defi nição do seu espaço cultural, 
tanto almejada pelas nuevas novelas do boom.

Contudo, é preciso observar o texto com um olhar mais acurado para entender como 
o autor consegue transformar o romance histórico num diagnóstico atemporal e desiludido. 
A pergunta mais comum quando se trata de romances históricos refere-se ao limite entre 
o real e o imaginário. A princípio, poder-se-ia estranhar esse fato, pois a síntese dos dois 
fenômenos existe em qualquer obra de fi cção, até nas mais fantásticas ou documentais. 
Mas parece que a fronteira entre o real e o imaginário nos romances históricos é menos 
clara ou especialmente signifi cativa; de qualquer maneira, é o aspecto em que a atenção dos 
intérpretes costuma concentrar-se. Em geral, os autores escolhem personagens imaginárias 

17 O conceito de mito, na forma como é utilizado neste artigo, corresponde à defi nição de Jan Assmann: “Mito 
é uma história que contamos a nós mesmos, a fi m de nos orientar em relação a nossa própria natureza e ao 
mundo, uma verdade de ordem superior que não apenas está correta, mas, mais do que isso, também possui 
caráter normativo e poder formativo.” [“Mythos ist eine Geschichte, die man sich erzählt, um sich über sich 
selbst und die Welt zu orientieren, eine Wahrheit höherer Ordnung, die nicht einfach nur stimmt, sondern 
darüber hinaus auch noch normative Ansprüche stellt und formative Kraft besitzt.”] (Assmann, 2007, p. 76)

18 Cf. Oesterle, 2009, p. 11-12.
19 Isso vale, pelo menos, para as correntes da vanguarda européia. Já nos movimentos latino-americanos como, 

por exemplo, no Primeiro Modernismo brasileiro, percebe-se a aspiração de formar uma memória coletiva, 
em vez de somente aniquilá-la: enquanto os futuristas italianos exigem a destruição de bibliotecas e museus, 
Oswald de Andrade tenta estabelecer um vínculo entre a sociedade atual e suas supostas raízes indígenas.



69

Volume 6 | 2011
como protagonistas e personagens históricas para papéis secundários. Esse procedimento 
explica-se, obviamente, pelo desejo de acionar os protagonistas conforme as necessidades 
do enredo, o que difi cilmente poderia se fazer com uma personagem histórica cuja biografi a 
foi detalhadamente reconstruída. Carpentier, porém, se vale do fato de que se sabe pouco 
sobre a vida de Victor Hugues, alcunhado de “Robespierre das Antilhas”. O personagem 
central de El siglo de las luces, nativo de Marselha, foi criado em circunstâncias humildes 
e transferiu-se, mais tarde, para o Haiti, colônia francesa nesta época, para viver como 
comerciante em Porto Príncipe. Voltou para a França depois da insurreção dos escravos em 
1791, logo associando-se aos jacobinos e assumindo cargos administrativos na Paris revo-
lucionária. Em 1794, Robespierre encarrega-o de instalar a nova lei na Ilha de Guadalupe, 
provavelmente por causa de sua experiência anterior no Mar do Caribe. Para cumprir essa 
missão, Hugues primeiro vê-se obrigado a combater o exército inglês, que se havia apro-
veitado do caos parisiense para ocupar a colônia francesa. Consegue expulsar o inimigo da 
ilha, o que lhe confere uma reputação heróica da qual ainda pode usufruir após a chegada 
de Bonaparte ao poder, quando é nomeado governador da Guiana francesa. Apesar dessa 
posição importante, desconhecemos as circunstâncias precisas dos seus últimos anos de 
vida. Sendo assim, Hugues parece uma personagem que emerge da escuridão para, mais 
tarde, mergulhar nela novamente. Carpentier tira vantagem dessas lacunas para completá-
las com ocorrências imaginárias, estabelecendo relações de causa e conseqüência entre os 
fatos históricos e os inventados por ele mesmo. O seu procedimento pode ser citado como 
caso exemplar do cruzamento de fronteiras mencionado anteriormente.

A narração de Carpentier introduz o personagem de Hugues no fi nal do seu 
primeiro período caribenho, atuando como comerciante e envolvido em negócios de 
contrabando. O momento em que Victor aparece em cena pela primeira vez é fulminante: 
batendo com violência na porta de uma mansão em Havana, invade o mundo recluso 
de Carlos e Sofía, jovens irmãos que vivem completamente recolhidos após a morte do 
seu pai. Junto com o primo Esteban, aplicam o capital herdado em tratados fi losófi cos, 
aparelhos óticos, astrolábios e qualquer outra novidade científi ca gerada pelo espírito 
iluminista da época. Não é difícil reconhecer o caráter alegórico desse momento-chave que 
desencadeará todo o enredo posterior: após a morte da antiga ordem colonial, encarnada 
pelo pai de Carlos e Sofía, súdito fi el da coroa espanhola, entram em cena homens livres 
e auto-conscientes. A revolução, porém, cristalizada na personagem do maçom Victor 
Hugues, não tarda em irromper nesse mundo lúdico e idílico, como se fosse um fantasma 
evocado pelos inocentes jogos dos adolescentes. Uma vez conquistada a amizade e a 
confi ança dos jovens, Victor reorganiza a vida dos mesmos: expulsa o administrador do 
negócio paterno que se aproveitava da ingenuidade de Carlos para embolsar os lucros, 
cura Esteban dos seus torturantes ataques asmáticos e torna-se amante de Sofía. Desde 
o início, porém, também revela-se o caráter contraditório do aventureiro que, embora 
viva pregando a abolição da propriedade particular, enriquece através do contrabando 
de seda francesa para as colônias espanholas.

Não somente Sofía é seduzida por Victor. Sobretudo Esteban, o primo do casal de 
irmãos cubanos, é fortemente contagiado pelo pensamento revolucionário e maçônico 
do francês e resolve acompanhá-lo ao Haiti. Ironicamente, Victor, o livre-pensador, será 
a primeira vítima das insurreções subsequentes às turbulências na França: quando ele e 
Esteban chegam a Porto Príncipe, somente encontram os destroços fumegantes do seu 
armazém. Pela primeira vez, Esteban vira testemunha da onda de violência que, a partir 
desse momento, continuará abalando o Caribe. Aqui confi rma-se o pressentimento que 
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sempre lhe assaltava quando contemplava seu quadro favorito na casa dos primos em 
Havana, uma obra intitulada Explosão em uma catedral, atribuída, no romance, a um 
mestre napolitano desconhecido. Numa entrevista, Carpentier revelou que o seu texto, 
na verdade, se referia a uma pintura de Monsù Desiderio, um artista barroco em que os 
surrealistas viram prefi gurada a sua estética.20 De qualquer maneira, Esteban reconhece 
o quadro intuitivamente como agouro de um futuro sinistro, pois cada vez que Sofía o 
interrogava sobre o seu estranho interesse nessa representação de um desastre, respondia: 
“Es para irme acostumbrando.” (p. 22) Mas no momento em que, junto com Victor, foge 
dos negros enfurecidos do Haiti, embarcando no último navio para a França, ainda não 
tem consciência disso.

Somente depois da chegada em Paris, Esteban começa a desencantar-se de seu 
ídolo, percebendo que Victor não costuma basear suas amizades em convicções comuns, 
mas, bem ao contrário, suas convicções na amizade das pessoas que lhe parecem úteis. No 
passado, havia-se associado com Jean-Baptiste Willermoz, infl uente maçom e fabricante 
de tecidos, porque lucrava com as mercadorias dele no Caribe. Agora, despojado do seu 
negócio, não vê mais serventia nesse contato e procura outras alianças.21 Enquanto Esteban 
ainda frequenta os círculos da franco-maçonaria, nos quais foi introduzido pelo próprio 
Victor, esse já se compromete com os jacobinos de Robespierre. Um dia, explica ao seu 
amigo que os ritos místicos e os símbolos egípcios das sociedades secretas são uma perda 
de tempo e que, quem tem intenção de fazer política séria deve distanciar-se deles. Este-
ban, embora surpreso com a guinada ideológica de Victor, acaba aceitando sua proposta 
de assumir uma modesta função a serviço da Revolução: o jovem cubano passa a traduzir 
panfl etos políticos para o espanhol, uma vez que os jacobinos pretendem divulgar o seu 
ideário do outro lado dos Pireneus. Passa uns meses monótonos em Baiona, antes de ser 
convocado por Victor para acompanhá-lo como secretário na expedição para Guadalupe, 
onde a ordem feudal deve ser substituída pela republicana. Inicia, nesse momento, a aven-
tura que tornaria Hugues um personagem de importância histórica. 

Mais uma vez, é preciso recorrer às refl exões perspicazes de Uslar Pietri. Num 
ensaio dos anos oitenta, diferente daquele anteriormente citado, o autor venezuelano ma-
nifestou as suas dúvidas a respeito da instalação do constitucionalismo europeu em países 
latino-americanos no início do século XIX. As tentativas de transformar as colônias em 
democracias, certamente, foram motivadas por nobres intenções; entretanto, não levaram a 
condições favoráveis porque, na maioria dos casos, ainda não existia o fundamento social 
e intelectual que esse sistema político pressupunha:

[...] la América Latina, cuando queda abandonada a su suerte por primera vez, es 
decir, en la Independencia, y cuando intenta adoptar instituciones venidas de afuera, 
una república a la francesa o a la americana, un parlamentarismo a la inglesa, un De-
recho Civil europeo, en el momento en que intenta eso y que eso fracasa, la América 
Latina regresa a formas políticas que no tenían nada que ver con la contemporaneidad 
europea y occidental.22 

É óbvio que ainda não chegamos ao momento de transição decisivo comentado 
por Uslar, quando Victor Hugues, em 1794, manda erguer a guilhotina na praça central de 

20 Cf. Wakefi eld, 2004, p. 162.
21 Parece importante ressaltar, neste contexto, que Willermoz, assim como Hugues, é uma personagem históri-

ca. A conexão entre eles, porém, foi provavelmente estabelecido por Carpentier.
22 Uslar Pietri, 2002, p. 94.
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Pointe-à-Pitre, capital de Guadalupe. Mas, de certa forma, esse acontecimento e os fatos 
sucessivos antecipam o que se repitiria tantas vezes nos países latino-americanos: depois 
da ambição de se criar uma sociedade ideal ter fracassado, forma-se, de acordo com Uslar, 
“la única creación política original que ha dado la América Latina que es el caudillismo 
rural.” Hugues persiste no objetivo de instaurar em sua ilha uma república conforme os 
princípios jacobinos, superior àquela que, quando de sua partida, já começava a decair 
na França – pois lá, aparentemente, o fundamento social e intelectual necessário para a 
ordem democrática também não existia. Ele está consciente de que os colonos franceses, 
na maioria, rejeitam a nova ordem representada por ele. Já durante a viagem marítima, 
percebendo a repulsão de Esteban contra a guilhotina, explica ao amigo que a liberdade não 
se baseia menos nesse aparelho do que na imprensa.23 Uma vez reconquistada Guadalupe, 
logo comprova que aprendeu perfeitamente os métodos do líder jacobino Maximilien Ro-
bespierre: 865 dos soldados britânicos presos se revelam colonos franceses que preferiam 
pagar impostos à coroa inglesa a abrir mão de seus escravos. Sendo a guilhotina demasiado 
lenta para tal quantidade de cabeças, o comissário da Convenção Nacional manda fuzilar 
os cidadãos relutantes. 

Mas Victor Hugues ainda teria bastantes oportunidades de utilizar a sua guilhotina. 
Na prática, as condições de vida dos negros de Guadalupe não se modifi cam signifi cati-
vamente. Apesar de serem declarados cidadãos livres e iguais aos colonos franceses, são 
obrigados a continuar o seu serviço nas plantações de açúcar, já que Hugues decreta o 
trabalho obrigatório e não tem outro uso para pessoas sem escolaridade. Quem se revolta 
contra a sua autoridade, seja branco ou negro, é imediatamente decapitado. Nessa altura do 
enredo, Esteban perde defi nitivamente a confi ança no amigo e resolve abandonar Guada-
lupe assim que possível. No fi nal, escapa para Cuba, passando pela Guiana francesa, onde 
vê os jacobinos responsáveis pelo terror vermelho, agora prisioneiros na colônia penal, 
junto com padres da Igreja Católica que foram desterrados por eles. Antes disso, porém, 
ainda se torna testemunha de como Hugues toma medidas escandalosas para melhorar o 
balancete fi nanceiro de sua administração em Guadalupe: consciente de que muitos escra-
vos fugitivos de todo o Caribe tentam alcançar a ilha, manda seus corsários interceptarem 
suas embarcações. Evitando que cheguem ao território francês, pode vender os negros 
clandestinamente aos ingleses. 

Esteban, porém não precisa mais dessa última decepção com a política colonial 
da França revolucionária para entender que as luzes do pensamento iluminista não se 
adaptarão facilmente à realidade latino-americana. Por outro lado, também dá-se conta 
de que as transformações na Europa desencadearam um processo cujo termo é absolu-
tamente imprevisível. Arauto de um desenvolvimento ainda por vir, Hugues derrubara 
os pilares da antiga ordem sem saber como substituí-los. Logo que retorna à casa dos 
primos, em Havana, Esteban detém-se diante do quadro, cujo enigma conseguiu fi nal-
mente decifrar: “Si la catedral era la Época, una formidable explosión, en efecto, había 
derribado sus muros principales, enterrando bajo un salud de escombros a los mismos 
que acaso construyeran la máquina infernal.” (p. 295) Parece que Carpentier, desistindo 
completamente do imaginário do real maravilhoso, recorre a um jogo com vários espe-
lhos para representar o mundo latino-americano adequadamente: assim, compreende as 
ocorrências inéditas na última década do século XVIII como primeira rotação do círculo 

23 “«¡Conque esto también viajaba con nosotros!», exclamó Esteban. «Inevitablemente —dijo Víctor, regresan-
do al camarote—. Esto y la imprenta son las dos cosas más necesarias que llevamos a bordo, fuera de los 
cañones.»” (p. 144)
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vicioso em que o continente permaneceria preso. O quadro barroco, mencionado repetidas 
vezes no decorrer da narração, serve de analogia para a situação inescapável de toda uma 
comunidade cultural, sem esgotar-se nessa função: além disso, constitui um refl exo do 
próprio romance, resumindo de forma concentrada o mito de fundação que se delineia como 
signifi cado alegórico do texto inteiro. Manifesta-se, nessa interpretação diferenciada da 
repercussão da Revolução Francesa no Caribe, uma ambivalência que parece caracterizar 
a literatura do boom, ou seja, as nuevas novelas: por um lado, essas obras permanecem 
associadas à literatura moderna europeia, pois também continuam derrubando os mitos 
tradicionais do mundo ocidental. Por outro, aproveitam a crise da memória cultural sub-
sequente à Segunda Guerra para fi nalmente criar as narrações que defi niriam a identidade 
coletiva da América Latina. Apenas através desses novos mitos, por mais que tendam para 
a amargura e o fatalismo, se forma o perfi l tão anelado pelo continente inteiro.

No quadro de Monsù Desiderio, a ideia da transformação interminável refl ete-se na 
imagem de um “terremoto estático, tumulto silencioso, ilustración del fi n de los tiempos, 
puesto ahí, al alcance de las manos, en terrible suspenso.” (p. 22) O funesto mestre barroco 
produz esse efeito pintando os escombros das colunas em queda com tanta nitidez como se 
estivessem congelados no ar. Quem realmente estivesse diante deles, difi cilmente poderia ter 
uma percepção semelhante, pois o cenário apresentado persistiria apenas por uma fração de 
segundos. Alejo Carpentier, porém, consegue proporcionar-nos a mesma visão hiper-realista, 
produzindo-a através da narração extremamente detalhada de El siglo de las luces.
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A memória ferida na narrativa cubana atual

Aimée G. Bolaños1

Resumen: La memoria herida en dos textos narrativos recientes de la lite-
ratura cubana, Inscrita bajo sospecha, de Mabel Cuesta, y El corazón del 
rey, de Félix Luis Viera (ambos de 2010), constituye el centro de este trabajo 
que, leyendo a Paul Ricoeur, indaga en las poéticas narrativas del ser interior 
y tiempo reencontrado. Me detengo en la memoria traumática de tiempos 
difíciles de esos autores en diáspora, focalizando la naturaleza de su fi cción, 
los imaginarios de memoria/olvido, las formas de componer la narración en 
el movimiento rememorativo, sobre todo, relativas a la invención del sujeto 
y sus juegos temporales
Palabras claves: Memoria herida, fi cción de la memoria, narrativa cubana 
actual, diáspora

Resumo: A memória ferida em dois textos narrativos recentes da literatura 
cubana, Inscrita bajo sospecha, de Mabel Cuesta, e El corazón del rey, de 
Félix Luis Viera (ambos de 2010), constitui o centro deste trabalho que, 
lendo Paul Ricoeur, indaga nas poéticas narrativas do ser interior e do tempo 
reencontrado. Detenho-me na memória traumática de tempos difíceis desses 
autores em diáspora, focalizando a natureza da sua fi cção, os imaginários 
de memória/esquecimento, as formas de compor o texto narrativo no movi-
mento rememorativo, sobretudo, no que diz respeito à invenção do sujeito 
e os jogos da temporalidade. 
Palavras-chaves: Memória ferida, fi cção da memória, narrativa cubana 
atual, diáspora. 

1  Aimée G. Bolaños:  Poeta e ensaísta. Professora da Universidade Federal do Rio Grande, Brasil, e da Uni-
versity of Ottawa, Canadá. Doutora em Filosofi a, rama da Literatura Latino-Americana, pela Rostock Uni-
versität, Alemanha; Pós-doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Brasil. Conferencista em diversas universidades européias e americanas. Publicações recentes: 
Pensar la narrativa (Brasil, 2002) y Poesía insular de signo infi nito. Una lectura de poetas cubanas de la 
diáspora (España, 2008), ensaios. Seus estudos da poesia da diáspora cubana integram numerosos livros, entre 
eles: Vozes negras da literatura das Américas (no prelo). Participou no Dicionário das mobilidades culturais: 
percursos americanos  (Brasil, 2010), organizado por Zilá Bernd. Poesia: El Libro de Maat (Brasil, 2002), Las 
Otras. Antología mínima del Silencio (España, 2004) y Layla y Machnún, el amor verdadero, (em coautoria, 
España, 2006), Las palabras viajeras (España, 2010).
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Así creo que es la vida. No un dogma, no un código, no una historia,

sino un misterio que hay que atacar por distintos fl ancos. 
No con el fi n de desentrañarlo (lo cual sería horrible) sino con el fi n

de no darnos jamás por vencidos.

Reinaldo Arenas
El mundo alucinante 

Entrando no tema

Como uma reserva identitária, que tem o poder de ressignifi car os acontecimentos 
e a nós mesmos, apresenta-se a memória. Quando rememoramos, com os movimentos 
de recuperação e reconfi guração, fazemos da própria identidade e dos fatos históricos, 
eventos dinâmicos, em incessante transformação. Em tal sentido, a fi cção se torna um 
extraordinário laboratório de formas do ser interior ao relatar um tempo humano, no qual 
convivem memória e esquecimento. 

Interesso-me, então, por fi cções da memória de sujeitos no labirinto de uma época 
traumática, seja revolução social, sociedade pós-revolucionária, exílio ou migração, quero 
dizer, fi cções da memória ferida. E no reconhecimento desses tempos históricos de transfor-
mações radicais e cataclismos existenciais que tem marcado a história cubana dos últimos 
sessenta anos, não posso deixar de me lembrar de Borges quando, de modo sibilino, diz 
que lhe tocou viver (está se referindo ao seu pai), como a quase todos os homens, tempos 
difíceis, relativizando as difi culdades de cada tempo histórico, geralmente percebido pelo 
sujeito que obra e padece como o mais difícil. Então, aqui no umbral, confesso-me suspeita, 
partícipe dessas memórias de tempo recobrado, sendo minha leitura parcial e apaixonada, 
a de uma contemporânea e conterrânea desses escritores, também em diáspora. 

Sobre fi cção, imaginação e memória dos “tempos difíceis”, penso a seguir, e princi-
palmente pelo viés ricoueriano2, focalizando dois textos narrativos de publicação recente, já 
em circulação na cultura literária de nossos dias: Inscrita bajo sospecha, de Mabel Cuesta, 
y El corazón del rey, de Félix Luis Viera 3.     

1. Memória da suspeita   

Inscrita bajo sospecha desafi a a imaginação ativando memórias pessoais para 
compor uma experiência leitora. O livro de Mabel Cuesta4, formado por catorze fragmen-

2 Pode-se seguir o percurso do pensamento de Paul Ricoeur sobre memória em vários textos dos anos 90. Ver: 
Une réponse de Paul Ricoeur. In: JOY, Morny (Ed.). Paul Ricoeur and Narrative. Context and contestation. 
University of Calgary Press, 1997, p. xlv-lv 1997; La marque du passé. Revue de Metaphysique et de Morale, 
n. 1, p. 7-31, 1998; La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido. Madrid, Arrecife/Universidad Autónoma 
de Madrid, 1999; La memoria, la historia, el olvido. Madrid, Trotta, 2004 [2000].

3 Mabel Cuesta. Inscrita bajo sospecha. Prólogo de Odette Alonso Yodú. Madrid, Betania, 2010; Félix Luis 
Viera. El Corazón del Rey. Prólogo de Abel German. México, Innovación Editorial Lagares, 2010. [As cita-
ções correspondem a estas edições]. Devo esclarecer que, embora o título do livro apareça nesta edição como 
El Corazón del Rey, o autor insiste na grafi a com minúsculas, que utilizo. 

4 Mabel Cuesta, Matanzas, Cuba, 1976. Ensaísta, crítica e narradora. Formada me Letras Hispánicas pela Uni-
versidad de La Habana, 1999. Livros de contos: Confesiones on line (2003) Cuaderno de la fi ancée (2005) 
e Inscrita bajo sospecha (2010). Aparece nas antologias: Las musas inquietantes (2003); La hora 0 (2005); 
Havana Noir (2007); Two Shores: Voices in Lesbian Narratives (2008) e Dos Orillas: Voces en la narrativa 
lésbica (2008). Publica crítica literária em revistas especializadas de Cuba, Estados Unidos, México, Hon-
duras, Canadá, Brasil e Espanha. Atualmente na fase fi nal do doutorado na Universidade da Cidade de Nova 
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tos narrativos breves, seduz pela forma elíptica, enxuta, de incessantes transgressões. Nele 
destaca-se a sensibilidade narrativa para o essencial, a salvo de maneirismos literários, re-
ceitas desestruturadoras ou mistérios aparatosos, a efi caz retórica discursiva e uma elaborada 
composição da história. Com seu ofício fabulador, a autora faz entrar no jogo da memória 
imaginária, seu atento leitor ao qual é contado e ao discurso rememorativo que o conta. 

Para ninguém é um segredo que a narrativa curta, semelhante ao poema, se não 
acerta no alvo, perde seu percurso. O que é possível consertar em outro capítulo de 
romance fi ca perdido em um conto. Calvino, fazendo o elogio da brevidade, argumenta 
que escrever em prosa não deveria ser diferente de escrever poesia; em ambos os casos 
é busca de uma expressão necessária, única, densa, concisa, memorável (Calvino, 1998, 
p. 60). Nessa estética da brevidade, Inscrita bajo sospecha se inscreve. A concisão, car-
regada de signifi cados, sua integração em um conjunto plurívoco, o envolvente tecido 
das reminiscências, a linguagem trabalhada em fi ligrana, sem deixar de ser direto e, por 
vezes, coloquial, tudo conforma um livro de indagação existencial, na qual a memória 
suspeitosa tem um papel principal. 

E vale recordar, com Paul Ricoeur5, que a suspeita arremete contra as máscaras da 
convivência social, desmantela e questiona, derruba muros ideologizantes, assim como 
desarticula a falácia da unidade do sujeito. Pensar na dúvida produtiva implica pôr em 
entredito, indagar no “pode ser” e “talvez não seja”, admitir interpretações diversas, 
afi rmando e negando não como dicotomias, mas como polos complementares da fi cção 
concebida no viés da suspeita. 

Em relação à composição do livro (entre 2005 y 2006), a autora diz:

Esa circunstancia dolorosísima (el decidir si me marcharía o no) trajo consigo una 
serie de preguntas mucho más fuertes sobre mi nacimiento, mi devenir como ser 
humano, como profesional, mi cotidianidad, mi razón de ser y especialmente sobre 
cómo sentía que en diferentes circunstancias y de manera recurrente se me ha perci-
bido como sospechosa. Un ciclo de sospechas que comenzó el día en que mi padre 
no me quiso reconocer como hija legítima y que, creía yo, terminaba con esta huida 
del país […] Sí, es un libro de autofi cción, sin duda alguna.6

Na poética narrativa de Mabel Cuesta, sobressai a paixão pela própria vida inscrita e 
escrita como criação da memória imaginária. Sua metafi cção, que tematiza a escritura como 
âncora identitária, também fi ca referida ao ato reminiscente que implica e à natureza da escriba. 
A autora conta integrando autorrefl exão e memória de uma maneira questionadora, mérito 
nada menor quando nos vemos inundados pela moda das narrativas triviais que exibem um 
ego encantado consigo. Se o estudo de si mesmo constitui um caudal de obras extraordi-
nárias, atualmente assistimos à proliferação de autofi cções triviais, correlatos da autoajuda 
mais comercial, também das biografi as, autobiografi as e memórias legitimadoras de estilos 
de vida ou mentalidade, nas quais há uma banalização ou distorção da memória.

York, CUNY. É professora de língua e literatura hispano-americana em Baruch College da CUNY. Reside em 
Nova York desde 2007.

5 Refi ro-me à apresentação que faz Paul Ricoeur de Marx, Nietzsche e Freud como fundadores e mestres do 
pensamento da suspeita, desenvolvendo una categoria de notável repercussão na cultura contemporânea. Ver: 
Freud: una interpretación de la cultura. México: Siglo XXI, 2002 [1965] y El confl icto de las interpretacio-
nes. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003 [1969].

6 Conversação virtual da autora com Mabel Cuesta (8 mar. 2011). 
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A narradora de Inscrita bajo sospecha conta fragmentos de uma história de vida, 

confi gurando eus e cronotopos diversos em uma autocaracterização de ricas nuances que vai 
além da autocontemplação para confi gurar um espaço transnarcisista de explícita dimensão 
criativa na escritura, espaço também caracterizado pelo cruzamento de fronteiras, motivo 
de maior relevância no livro. Assim, quem narra em “Como una piedad” se autorretrata 
de modo visionário: “Atravieso la frontera. Una de ellas. Parece que al fi nal lo he conse-
guido. Parece que ilumino un sendero o es que estoy realmente iluminada” (p. 49). Nesse 
espaço alumbrado pela memória de si na escritura, o ser interior se contempla nos seus 
refl exos tornassóis que sobrepõem e misturam diversos  tempos da existência. O passado 
é revisitado e revivido, o tempo das recordações tem também seu horizonte de espera em 
uma fi guração dinâmica do tempo, própria das escrituras da memória. 

As formas autofi ccionais de Mabel Cuesta possibilitam a refl exão sobre a pluralidade 
das envolturas do eu em uma topicalização de si inédita que evidencia a efêmera coerência 
da fi gura integrada de autora, narradora e personagens. Sua autofi cção suspeitosa é espelho 
autocriador, muito patente ao se deslocar pelos espaços multiculturais da sua história de 
vida, articulando e desarticulando sentidos vitais que remontam à infância. De tal forma, 
o sujeito confi gura-se nos desdobramentos, duplo de si. Consigo é possível conversar: 
“Tantos años atrás, navegando las calles de Manhattan, buscando una respuesta para el 
enigma, tantos años navegando el mundo en esa versión femenina de Marco Polo en que 
te convertiste por fuerza” (p. 32). Nessa autocaracterização dialógica, reveladoramente 
ela se diz: “Escribes en la proa de esos barcos enormes que te llevan de una punta a otra 
en la redondez del mundo. Eres hemisferio, paralelo, huso horario. Eres la mano posada 
sobre la pluma y el papel, escribiendo cada vestigio” (p. 32), sinalizando o lugar cheio de 
riscos e fecundo dos trânsitos, onde cada vestígio é escrito e a existência se transmuta em 
letra, talvez, letra escarlate, signo abrasador da exclusão e diferença. 

No vínculo com o Outro e os outros, no olho alheio e da diferença, estrangeira e 
estranha no sentido literal e metafórico, exilada no reino interior e deslocada nos espaços 
heterotópicos que tenta habitar, a narradora-protagonista se sabe uma verdadeira alien, como 
diz no relato “En la ofi cina”, título que nomeia um lugar de coisifi cação, ainda mais evidente 
quando se tenta cruzar alguma fronteira. Experimenta o ser migrante em termos geoculturais, 
mas também como uma experiência íntima de alteridade que leva em si a crise de sentido e a 
dissociação, a par a graça da compaixão e a piedade. 

Esta fi gura transcultural vive no interior da língua e do imaginário uma trasumância 
real e simbólica. Nesses contextos da diáspora contemporânea, no produtivo intervalo de 
identidade/alteridade, reinterpreta o tema clássico de “quem sou?” Está em busca de si, 
recorrente motivo da literatura moderna que Inscrita bajo sospecha reescreve de modo 
comovedor e atraente. 

Na sequência de leitura dos fragmentos narrativos ou rapsódias, vai-se descobrindo um 
sujeito fi ccional entre o desejo e a angústia, que carrega o pesado fardo do passado. Através 
das suas mutações, aparece como uma memoriosa jovem mulher, também retratada quando 
menina, que ama mulheres, viajante e escriba. De sensibilidade migrante, circula entre di-
versas culturas e modos de ver o mundo, às vezes, em confl ito com sua origem cubana e dos 
nascidos nos anos 70, culturalmente muito ativos nos anos 90 de intensa crise, experiência 
de formação marcante que reaparece nos textos por reminiscência explícita ou por alusão.

Essa fi gura inscrita na diferença tem uma mirada perspicaz que vem da sua cultura 
letrada, da história originária, dos espaços do deambular que deixam nela suas marcas 
transculturais. Transterrada e errante, conhece variadas formas de marginalidade que lhe dão 
uma visão mais abrangente, sem deixar de ser desgarrada: sua sensibilidade é alternativa, 
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de minorias majoritárias. Entre a culpa e o perdão, entre a piedade e o olvido, navega sem 
rumo fi xo, na única constância da escritura.

Assim, cada um dos fragmentos narrativos aprofunda nos rasgos constitutivos do 
sujeito que tem diferentes formas de personagem-pessoa e se apresenta de modo perfor-
mático, na exposição dramática, encenando variadas fases e rostos. Esse sujeito múltiplo 
tem, primeiramente, a vivencia de uma sociedade fechada, de tolerância ofi cial escassa ou 
zero para a diferença; depois, a experiência viajante, que começara antes da partida, mas 
já na escritura do livro é uma viagem, real e mítica, sem volta, típica da diáspora: “Nada 
sería como cambiar la historia. Regresar a mi primera forma de ser sobre la Tierra y no 
tener que buscarla en el espejo acompañada de una vela y tu voz que sigue al ejercicio. 
Regresar allí y tener el poder de cambiar la génesis” (p. 52), desta forma fala a personagem 
de “No sin ver la nieve”, na consciência do impossível objeto de desejo. 

Narradora e personagens, talvez uma com diferentes formas, compartilham a con-
dição inominada e a angústia existencial na agônica busca de si e seu lugar no mundo, mas 
nem as onipresentes cartografi as e escrituras, que têm a forma de um simbólico caderno-
bitácora, ajudam no dédalo das grandes cidades com suas práticas discriminatórias e a 
toda-poderosa burocracia. Ela é suspeitosa em duplo sentido, tanto questionadora como 
questionada na sua “legitimidade”, o que acontece de diversas formas, desde violentas 
(um dos fragmentos, “Vírgenes de Regla”, conta o estupro na adolescência) até quase 
intangíveis, mas devastadoras, que tem a ver com cultura, língua, procedência, orientação 
sexual. E, embora não expliquem, quiçá em alusão à frequentemente inexplicável trama da 
vida “real”, estes rasgos apontam para algumas das chaves do sujeito de identidade ferida, 
de memória infeliz que conta, especialmente se reparamos nos contrapontos gerados pela 
leitura no viés da suspeita. 

A escritura não aspira a desmembrar essa fi gura porque sua condição é fl uente, em 
processo, inconclusa, dialogante com os outros, sobretudo consigo mesma. Mergulhando 
na situação limite do ser/não ser, no cruzamento de fronteiras literais e simbólicas, mas 
cada vez mais desmarcadas, na procura angustiosa de reconhecimento, quem conta está 
longe de simplifi car sua história, de moralizar ou se autoexplicar. Mais que eventos, o 
livro tematiza estados de ânimo, indagações no ser interior na procura das suas traces 
de identidade. Como indica Odette Alonso, “la anécdota se diluye en un ir y venir del 
pensamiento” (p. 8), de modo que a escritura é dissonante, descontínua, de movimento 
subjetivo, polimorfa, indefi nida na relação canônica com o gênero, perto da poesia, da 
bitácora íntima, do testemunho (p. 8).  

Todos os textos de Inscrita bajo sospecha se inscrevem no tempo humano, ao 
rememorar vestígios com a forma de uma narrativa da existência que focaliza momentos 
defi nitórios, quando se condensa o viver ou se esvazia de signifi cados, e acontecem as 
perdas, epifanias e descobertas, ainda que exteriormente pareça não ocorrer nada trans-
cendental. No centro irradiante do livro, o leitor depara-se com o tema da identidade como 
problema e enigma. Tempo, espaço, sociedade e cultura não são só marcas, de nascimento 
e existência, mas signos de uma época de crise que parece não ter fi m, assumida desde a 
diáspora de nossos dias com suas distâncias afetivas irrecuperáveis, de desagregação da 
família, partidas forçadas e impossíveis retornos, experiência a partir da qual têm que ser 
imaginados outros ciclos de vida. 

Se algo caracteriza o sujeito dilacerado é a memória de tempos traumáticos que, 
sendo tão recorrente na fi cção contemporânea, tem conteúdos próprios na literatura cubana 
com seus diferentes espaços de enunciação. Dessa maneira, cada texto de Mabel Cuesta 
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implica um exercício da memória imaginária que muda escalas e perspectivas ao associar 
diversas temporalidades. Nessa dimensão do imaginário, o sonho se entrelaça com a me-
mória de modo altamente expressivo:

Volvió a despertar del mismo sueño, la angustia acumulada en las manos que aprieta 
hasta el dolor. Otra vez la letanía de los soldados a las nueve en la Cabaña: a la ciudad 
nadie puede entraaaaar… de la ciudad nadie puede saliiiiiir… Otra vez la pesadilla; 
pensar que ha regresado; que no podrá volver a esta su casa construida con partículas 
de ciudades extranjeras; que la persiguen jefes de departamento; ofi cinistas sin ánimo 
de poner cuños pertinentes: el amigo del rector que la llama, discreto, cuando baja de 
la guagua; que le dice, hemos recibido instrucciones, no podrás hacer el viaje. Una y 
otra vez el mismo sueño, la madre a quien parece no importarle el estado carcelario; 
que le ofrece la comodidad de la eterna permanencia, formas de experimentar la 
dimensión exacta del delirio. Y ella que corre hasta el teléfono, que no puede marcar 
los dígitos precisos, que grita amor, no me dejan regresar a nuestras formas. Ella 
que patalea, que dice no es posible, solo vine a verlos, debo regresar a mis rutinas, 
a mis muchos días de odio en las terminales de trenes y autobuses, a esa mi nueva 
mascarada de país. (p. 59)

Em dramática relação com o presente, o passado revivido é cada vez mais alucinado 
e cobra dimensões fantasmagóricas. Ainda que acordada, a narradora em “De la ciudad” não 
logra escapar da “isla-recinto” (p. 60). No fi nal, outra voz a consola: “los años irán borrando 
la recurrencia de ese no ser feliz” (p. 60), mas ela só escuta “sin más, el cañonazo” (p. 60), 
ritual emblemático da cidade de La Habana. Na verdade, longe da memória-mensagem, 
estamos em presença de uma memória-diálogo, na qual o tempo pasado é atualizado pela 
recordação em um ato catártico que transita entre o desespero e a expiação. 

A memória de Inscrita bajo sospecha, mais que coletar, transfi gura ao dar forma 
narrativa ao movimento temporal de um sujeito que se autoexamina nos tempos da sua 
vida. Cada texto segue vestígios, rastros. O desenho do livro é também enredado, incerto, 
suspeitoso. Qualquer tentativa de conhecimento resulta fragmentária, evasiva, conjetural. 
E, ante tanta angústia existencial, a escritura projeta-se em um devir de arcanos e incerte-
zas: “Así, nos inventamos ciclos, cabalísticas eternas, puertas que se abren a un mañana 
prodigioso que sólo vive en la palabra” (p. 31).

Nesse clima, o livro mergulha na dialética de memória-esquecimento, pois só poderá 
ser olvidado o que deixou suas  pegadas, marcas de vida. A autora debate-se:

como puedes ver en el libro, mi piel está muy tatuada. Quisiera olvidar. Creo que es 
el único camino hacia el perdón verdadero. Pero como también temo a lo que pido 
(no vaya a serme concedido, decía Santa Teresa de Ávila) padezco un miedo atroz 
a la falta de memoria, la cual me provoca, a la par que horror, gozos tremendos. 
Como ves, es un dilema. Y la escritura (como tan claramente se refl eja en el par de 
cuentos de este libro: Escrituras-Borraduras) me salva a ratos. Creo que, como no 
puedo olvidar, escribir me alivia y ahí voy “del timbo al tambo”.7

De tal modo, patente na expressão popular del timbo al tambo, indicativa da falta de 
rumo fi xo ou previsível, o livro descreve uma deslumbrante parábola: vai do viés memorial 
que quer registrar, inscrever tudo, além da escritura inclusive, ao arrasador desejo de “Una 

7 Conversação virtual com Mabel Cuesta.
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borradura total de la memoria y los sentidos” (p. 34), como acontece em “Borraduras”, 
relato de ressonância borgeana, a meu ver, de “Las ruinas circulares”. 

O relato de Mabel Cuesta coloca em um impactante primeiro plano o estado dolorido 
e jubiloso de não ser: “Y borré, una a una las fronteras.” (p. 36). Consciência fantasmal, de 
sombras avançando no apagamento defi nitivo, que na narração alcança seu clímax quando, 
a diferença de “Funes, el memorioso” que se lembra absolutamente de tudo, a personagem, 
depois de um laborioso processo de autoaniquilação, poderia se dizer de desnascimento, 
consegue apagar, e de modo signifi cativo sonhando, as marcas da sua história. Então, ao 
ser possível falar de si como outro, conclui: “Salí a la calle y nadie dijo un nombre que 
yo reconociera. Caminé durante varios días con sus noches y todo paisaje era nuevo en 
la mirada. No sé cómo lo hice; pero conseguí volver a casa […]. Pude morir en paz con 
la memoria, concedido el borrón que siempre quiso” (p. 37). A personagem-narradora 
tem una anagnórise na fronteira da morte. Nessa situação limite e limiar, reconhece sua 
terra prometida do não ser, quiçá forma paradoxal extrema do “difícil perdão” (de novo 
o eco ricoueriano8), até de si mesmo e, com isso, abre-se a uma possível reconciliação da 
memória, a uma memória feliz na benção do olvido.

No seu conjunto, todos os fragmentos narrativos ou rapsódias confl uem na fabu-
lação de um sujeito na persecução de seus “possíveis”, oferecendo diferentes alternativas 
para cada ponto nodal. Contudo, o sujeito tem escolha: construir uma identidade narrativa, 
contando a vida nas discordâncias essenciais, se destruindo com seus contramovimentos de 
silêncio, esquecimento e apagamento, também se refazendo, se reengendrando na escritura, 
para executar, no seu conjunto, variações de si mesmo. 

 Assim, o livro e cada relato mostram estruturações abertas e ambíguas. O eu de 
“Escrituras”, por exemplo, fala obliquamente, alternando autorrevelação e encobrimento: 
“No hablas del enigma; pero me llevas hasta la puerta del silencio. Es como Delfos, te digo 
con una leve sonrisa…” (p. 33). E fi co com essa imagem do oráculo de Delfos, reinscrita 
com notável densidade em Inscrita bajo sospecha, símbolo  que não deixamos de interrogar 
na esperança de inalcançáveis respostas. 

Da eloquência de Mabel Cuesta, com suas expressivas zonas de silêncio, o livro dá 
testemunho. De sua inacabada viagem por si mesma na fi cção, também, e muito criativa-
mente, enriquecendo nosso mundo de leitores ávidos de fi cções que com suas inscrições 
suspeitosas, sibilinas, nos alumbram no délfi co autoconhecimento, no qual memória e 
imaginação se entrelaçam em uma espiral sem fi m.

2. A memória do tempo reencontrado  

Ao calor da composição de Memórias de Adriano, Marguerite Yourcenar afi rma: 
“No nosso tempo, o romance histórico, ou o que, por comodidade, se admite designar 
como tal, só pode ser imerso em um tempo reencontrado, tomada de posse de um mundo 
interior” (Yourcenar, 1995, p. 301). El corazón del rey, o último romance de Félix Luis 
Viera9, suscita refl exões intensas na sua escritura de um tempo reencontrado. Nesse 

8 Ver: Paul Ricoeur. La memoria, la historia y el olvido. Madrid: Trotta, 2004.
9 Félix Luis Viera, Santa Clara, Cuba, 1945. Poeta, narrador, jornalista. Publicou os poemários: Una melodía 

sin ton ni son bajo la lluvia (1976), Prefi ero los que cantan (1988), Cada día muero 24 horas (1990), Y me 
han dolido los cuchillos (1991), Poemas de amor y de olvido (1994), La patria es una naranja (2010); os 
livros de contos Las llamas en el cielo (1983), En el nombre del hijo (Prêmio da Crítica 1983) e Precio del 
amor (1990); os romances Con tu vestido blanco (Prêmio Nacional de Romance da União de Escritores e 
Artistas de Cuba, 1987, e Prêmio da Crítica 1988), Serás comunista, pero te quiero (1995), Un ciervo herido 
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sentido, a escolha do ponto de vista pessoal abre possibilidades muito ricas, ao narrar 
desde o ser interior, aprofundando nas pertenças socioculturais, modos de ver e estar no 
mundo, aquilo que singulariza o indivíduo na diferença. A escritura da memória recria um 
tempo vivido. Nele, práxis vital e visão de mundo são confi guradas nos seus intrincados 
nexos. Por exemplo, o erotismo, que, sendo distintivo da obra do autor, se desenvolve 
com prazer e opulência nesse romance, mostrando a dimensão íntima das personagens, 
idiossincrasias e imaginários. 

El corazón del rey oferece uma visão rememorativa de uma época com marcados 
efeitos de referência realista. O romance põe em trama agudos confl itos pessoais e sociais 
na sociedade cubana, entre 1963 e 1969, localizada em Santa Clara:

Se acostumbraba en aquella ciudad de Santa Clara bautizar a asuntos muy disímiles, 
y aun de dudosa trascendencia, con los nombres de Cubanacán y Cubanicay. Tríos, 
dúos, cuartetos musicales, plegables, merenderos, revistas, puestos de comida, espec-
táculos de una sola vez, bares, marcas de cepillos dentales y palanganas, distinciones 
ofi ciales, conciertos, circos, vi con estos nombres. Todo por los ancestros. Según se 
afi rmaba, en “la lengua de estas islas”, nacán signifi ca medio o en medio, y cuba, 
ya se sabe […] Era la gente de aquella ciudad muy dada e estos dos nombres de los 
ancestros, lo cual dejaba en claro su falta de imaginación. (p. 41)

A cidade tem papel principal; sua cartografi a aparece com precisão ilusionista, 
descritas as práticas sociais, instituições, tipos, ruas, bares, hotéis, lojas, restaurantes, 
lugares de lazer e trabalho, e de maneira saliente, modos de viver a cidade, seu clima 
espiritual e sua aura, até criar uma imagem multifacetada. Assim, uma fascinante cidade 
da memória, que contém o emaranhado tecido social em plena épica revolucionária, é re-
cuperada e refeita pela recordação, para entrar, com sua singular identidade, no imaginário 
da narrativa cubana. 

Nessa cidade perdida que no tempo da escritura-leitura do romance não existe 
mais, presente por ausência, feita de traces, quem olha e escuta, quem conta e pensa é um 
sujeito cético, contemplativo, analítico. Entre a vagabundagem e os devaneios, ele está se 
descobrindo como poeta. Tem uma peculiar escala de valores e maneiras de interpretar o 
perturbador tempo em que está imerso. 

Com seus efeitos de realidade, o romance de Viera leva-me ao conceito de fi cção 
de José Juan Saer, que chama a atenção sobre a diferença de estatutos entre realismo ar-
tístico e o que, por convenção, chamamos realidade. Para o escritor argentino, a fi cção é 
uma antropologia especulativa, portanto não pretende saber de antemão como está feita a 
realidade. E argumenta: “Aun cuando la intención de veracidad sea sincera y los hechos 
narrados rigurosamente exactos, sólo que no siempre es así, sigue existiendo el obstáculo 
de la autenticidad de las fuentes, de los criterios interpretativos y de las turbulencias de 
sentido propios a toda construcción verbal.” (Saer, 2004, p. 10).  

Lendo o romance de Viera, inclino-me a pensar, com Saer, que na fi cção, mais 
relevante que a verdade – “Nunca sabremos cómo fue James Joyce” (Saer, 2004, p. 9) –, 

(2003) e a novela Inglaterra Hernández (1997, reedições em 2003 e 2005). Traduzido em várias línguas, 
seus textos fazem parte de numerosas antologias. Un ciervo herido circula na Espanha, Porto Rico, México, 
Itália, e durante cinco meses esteve entre os livros mais vendidos em Miami. Em Cuba, foi diretor da revista 
Signos, de projeção internacional e dedicada à cultura. Atualmente exerce o jornalismo cultural e político. 
Desde 1995 reside no México. El corazón del rey tem resenhas de Abel German, Giordano Lupi, Marco Tulio 
Aguilera, Teresa Dovalpage, Rafael Carralero e Amir Valle. Ver na bibliografi a fi nal.
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resulta a verossimilhança, no sentido aristotélico da coerência interna da imagem artística. 
El corazón del rey tem uma lógica narrativa crível e convincente, de modo que pode dia-
logar efi cazmente com o discurso da história, a sociologia e o pensamento contemporâneo 
sobre o tema, aportando seus matizes e perspectivas. De mesma maneira, apela à memória 
e expectativas do leitor interessado nesse tipo de narrativa. O autor, na descrição realista, 
também conjectura, questiona, põe em dúvida, arremetendo contra a memória ofi cial. No 
romance mergulhamos nas turbulências de sentido, próprias de toda construção verbal, alu-
didas por Saer, que muito nos dizem sobre o curso da história de uma sociedade. Sua visão 
desde as marcas da memória pessoal especula em profundidade e de forma abrangente. 

No centro da poética narrativa de Viera está a história, tanto no sentido pessoal 
como social, mas também como é contada. Os narradores da metafi cção historiográfi ca, 
apaixonados pela narração, colocam em primeiro plano o passo do conhecer ao dizer, pri-
vilegiando a subjetividade, as visões contrastantes e as dissonâncias, em uma consistente 
exploração das formas. Nesse espírito estético, El corazón del rey conta “una historia 
personal, existencial, íntimamente universal”10. Nessa narração, a época chegará depois, 
segundo o autor, como “en aluvión”11. A micro-história desata a macro-história e o foco 
situa-se na dissonância entre o sujeito e o processo social através de discursos, com sua 
prática consequente, em choque irreconciliável. As interpretações colidem no cotidiano, 
onde as pessoas tocam com suas mãos o abstrato e, às vezes, ininteligível curso da história, 
tentando identifi car os eixos e guinadas fundamentais. 

A poética narrativa de Viera privilegia o sujeito que se faz ao contar fases da sua 
vida. O romance compõe uma identidade narrativa12. Percepção e memória entretecem-se 
nessa identidade que revela o caráter temporal de uma vida humana tecida pela fi cção, 
confi gurando o sujeito como acontecimento estético. O protagonista inominado de El 
corazón del rey conta suas vicissitudes, no seio dos primeiros anos de uma revolução 
triunfante, sobretudo relativas à liberdade interior. Como o Fray Servando Teresa de Mier 
de Reinaldo Arenas, “es en ese plano de víctima inconsolable de la Historia, del tiempo”, 
mas também “en medio de situaciones tan extremas que de tan intolerables resultan a veces 
liberadoras” (Arenas, 2009, p. 21), que a personagem é confi gurada, evidenciando diversas 
facetas do real. Suas marcas de vida, disseminadas no texto, que o leitor vai coletando, 
tornam a história social interpretável, legível, o que em modo algum signifi ca conclusiva, 
nem limitada a uma representação, das tantas possíveis, especialmente se não perdermos 
de vista que o passado na fi cção é uma construção literária, da qual participa o trabalho 
da memória imaginária.

O romance fi ccionaliza a temporalidade histórica desde a subjetividade de fi guras 
humanas deambulando no labirinto de si mesmas, que é, também, o de uma revolução, 
cujo movimento, signifi cados e realizações concretas estão em debate. Portanto, resultam 
essenciais as maneiras de sentir e pensar no meio de grandes comoções e mudanças radicais. 
Assume-se a sociedade na suas pulsações vitais, concretizada em sujeitos que pensam e 
discutem não em abstrato, mas comendo, bebendo, fazendo amor e fi las para sobreviver 
no cotidiano massacrante, buscando transcendência ou buscando o pão de cada dia, me-
drando ou resistindo no centro das turbulências de uma época complicada pelo choque, já 
ostensivo, das utopias com as práticas sociais. 

10 Conversação virtual da autora com Félix Luis Viera (20 de janeiro, 2011).
11 Idem.
12 Ver Paul Ricoeur. Sí mismo como otro. Madrid: Siglo XXI, 1996, e Del texto a la acción. México: Fondo de 

Cultura Económica, 2001.
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Nesse contexto-práxis dos 60 em Santa Clara, o narrador-protagonista é fabuloso e 

precário. El corazón del rey tem a forma de um romance de formação e de artista (versão 
crioula do Bildungsroman e Künstlerroman). Ao mesmo tempo, beira a autofi cção, que 
lhe concede uma qualidade memorial e de testemunho muito apelativa à enunciação de 
primeira pessoa. O romance não é, no fundamental, de documentação historiográfi ca, mas 
do vivido recordado. Ademais, o autor, ao escrever partes signifi cativas de uma história de 
vida, utilizando parcialmente um material autobiográfi co, mantém com os acontecimentos 
biográfi cos narrados uma relação de identidade/alteridade, transmutado em outro eu ao se 
integrar como personagem de fi cção, misturadas suas identidades. De certa forma, projeta 
desejos e aspirações que, talvez, nunca foram “reais”, mas defi nem à pessoa como se o 
fossem, mostrando o contínuo movimento de se fazer/desfazer.

À semelhança de um herói da alta modernidade, o protagonista quer sentidos em 
um mundo onde estão se perdendo, embora também seja problemático, pois não está 
por cima ou fora dessa alienação. Ele carrega muitas das contradições de seu tempo, 
se bem que não renuncie à busca problemática, como o aconselha seu mestre Robertón 
Pérez entre o delírio e a morte: 

Escúchame bien, que de tantas cosas importantes que te he dicho en la vida, creo que 
ésta es la más importante de todas… Escúchame: dedica tu vida a buscar y hallar el 
corazón del rey, búscalo siempre, existe, existe, el corazón del rey existe, que esa sea 
tu divisa: buscar y hallar el corazón del rey y tomarlo para ti… Si lo hallas, habrás 
triunfado y triunfarás toda la vida, ¿entiendes?... (p. 411)

Esse protagonista tem sentimentos contraditórios, próprios dos anos iniciais da 
revolução e de seus anos, pois é muito jovem e vive sua iniciação como homem, cidadão, 
artista, com os ritos de passagem. Habita e é habitado pela frustração, pensa por negação 
e dúvida, mas tem certezas que vêm da sensibilidade poética, da vocação intelectual para 
o agon e de um entranhável sentido humano – não leu César Vallejo sem consequências 
–, humanidade nada impoluta, feita de fúrias e misérias, possivelmente as que fi zeram 
almejar uma revolução antes da revolução. Como diz o autor, sua personagem “está en el 
camino infi nito del automejoramiento humano”13. 

No seio de grandes tensões, a trama continuamente desafi a e desestabiliza, incitando 
o leitor a recordar seu próprio itinerário vital. E não me refi ro só ao signifi cado da história 
social, um pouco menos enigmático pelos anos transcorridos, ainda que existam tão contra-
postas versões e uma guerra da memória entre a legitimação e demonização da revolução, 
senão à maneira de viver essa história, à participação, às crenças, aos atos de fé, oportunismo 
e covardia, ressignifi cados no romance pela memória desde outra dimensão temporal. 

El corazón del rey atinge em cheio o coração de cada um, conduz à própria narrativa 
de vida que toda pessoa tem e continuamente reescreve com a memória, se reinventando. O 
leitor faz perguntas cardeais, tanto aquele que tem referência direta, como o que se depara 
com o tema desde uma relativa exterioridade. Então, qualquer leitor poderá se perguntar 
sobre a efi cácia das utopias, sobre o descompasso entre os ideais e as práticas sociais, sobre 
as derivas humanas quando as palavras parecem cair no vazio, sobre o direito a ser quem 
se é, a se afastar, a dissentir. Questões que não estão limitadas a uma geração ou cultura, 
mas relativas aos signifi cados das pessoas e nas pessoas de uma revolução que põe no 
centro as aspirações de justiça social e desalienação. Poderia dizer-se, acompanhando a 

13 Conversação virtual com o autor.
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lógica do romance, de um tempo de “grandes expectativas” e “ilusões perdidas”, motivo 
da modernidade literária que, desde Balzac e Dickens, não deixa de ser reinterpretado. 

Esse choque surdo, mas irreconciliável, com as tendências desumanizadoras do 
entorno situam o protagonista “fora do jogo”, permitindo-lhe assistir de maneira adver-
tida a um teatro de época. Com o desenvolvimento da trama, essa fi gura principal vai 
se transformando em uma espécie de consciência crítica que tenta entender e explicar 
problemas como o dogmatismo, a falta de correspondência entre os fatos e a história ofi -
cial, o antagonismo insolvável entre as aspirações pessoais e a política do poder. E quem 
analisa não é um niilista, nem um típico individualista burguês. Não são “as memórias do 
subdesenvolvimento”14, senão as memórias de um ex-cêntrico em relação às estruturas do 
poder, com sentido crescente de seu lugar de enunciação, palavras e postura vital. 

El corazón del rey desenvolve um sutil jogo de temporalidades que vemos por 
refração, através da consciência rememorativa do autor. Como argumenta Marguerite Your-
cenar: “Aqueles que incluem o romance histórico em uma categoria à parte esquecem que 
o romancista nunca faz mais que interpretar, com a ajuda dos processos de seu tempo, um 
certo número de fatos passados, de lembranças conscientes ou não, pessoais ou não, tecidas 
do mesmo material que a História.” (Yourcenar, 1995, p. 301). Assim os acontecimentos 
narrados, neste caso vivenciados pelo autor, localizam-se no presente ou em um passado 
perfeito muito perto e infl uente no presente da narração (tempo performático, dramático), 
com algumas retrospectivas a um passado mais remoto, típicas do tempo narrado. Mas 
também, e alargando o foco, os conteúdos tornam-se mais complicados com a perspectiva 
do intervalo entre o tempo romanceado e o tempo da escritura/leitura. Vale reparar nesta 
declaração metatextual que, embora feita só uma vez, se projeta a todo o texto, modelando 
as estratégias de recepção: “Dejo constancia para ti, eventual lector en ese futuro que ya 
será pasado remoto” (p. 157). 

Nessa dimensão retrospectiva de mais longo alcance, geralmente implícita no 
romance, cobram especial relevância os trasfegos da memória que recupera e transfi gura 
as marcas; seleciona e imagina, estabelecendo uma continuidade dinâmica não só entre 
presente e passado, mas também preconfi gurando o que virá, tempo da espera, impossível 
de imaginar sem a memória. Em relação ao futuro, como esclarece Ricoeur, a orientação 
é de dupla mão: do passado para o futuro, seguindo a fl echa do câmbio, e do futuro para o 
passado, de acordo ao movimento inverso da espera para a lembrança, através do presente 
vivo (Ricoeur, 2003, p. 130). 

Se reparamos no lapso que medeia entre o tempo da escritura e o dos acontecimentos, 
sobressai a efetiva amálgama do horizonte do narrador, a personagem atuando e o autor que 
escreve. O mais de meio século transcorrido, tempo vivo do presente perpétuo da leitura, 
faz o romance ainda mais envolvente. Segundo Viera, “Los tiempos que se cruzan son los 
de aquellos asuntos de la década de 1960, autoralmente hablando, y la mirada hacia atrás, 
que no se ve, pero que es una ventaja del autor cuando el narrador vaticina el desastre, que 
ya ha ocurrido cuando el autor comienza la novela.”15 

Assim, esse autor-narrador-protagonista está em posição privilegiada para, desde 
seus diferentes tempos e sua acentuada marginalidade, ver além. Como Tirésias, é diferente, 
sua relativa cegueira existencial confere o dom do vaticínio, descifrando traces. Escutado 
hoje, percebe-se mais nitidamente seu tom profético, de augúrios agoureiros: 

14 Aludo ao fi lme Memorias del subdesarrollo (1968) de Tomás Gutiérrez Alea, baseado no romance homôni-
mo de Edmundo Desnoes, um clássico da cultura cubana sobre o tema.

15 Conversação com o autor.
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El caos de lo habitual, que traza una épica de lo cotidiano que tal vez no sea regis-
trada en ningún libro —porque estos se dedican fundamentalmente a la épica de las 
armas, o, en general, a aconteceres supuestamente menos nimios—, requiere de un 
tesón para vencer el Absurdo, que estará más allá de la resistencia de muchos seres 
cuyas vidas, de principio a fi nal, en este devenir socialista, se convertirán en uno de 
los más pulidos emblemas de la zozobra. Y, según lo que se anuncia, podrán irse por 
este camino de la angustia sin fi nal varias generaciones. (p. 415) 

O romance de Viera lembra-me A montanha mágica, até Hans Castorp anda por uma 
das suas páginas. Bildungsroman, busca de valores de um herói problemático, ideologias 
em debate. E não o aponto para diminuí-lo na comparação com uma obra magistral, mas 
para referi-lo a uma genealogia, a uma tradição criativa na qual os romances se articulam, 
dizem o que têm que dizer de maneira original, como o faz El corazón del rey. Nesse 
diálogo com uma tradição narrativa, sobressai sua visitação do cotidiano, espaço privile-
giado da memória, e o dessacralizante humor, por momentos, humor negro. O romance 
pede ser lido com um olho que chora e outro dando risadas, até para o leitor se salvar da 
autocomiseração. Sua leitura é um banquete cubano, de frutos humildes, minimalistas, se 
bem suculentos, porque menos pode ser mais, quando trabalhado dessa forma. Dentro de 
tanto desaforo, deslinguado, iconoclasta, jocoso e irreverente, faz-nos participar em uma 
portentosa conversação interminável sobre o também inacabado processo da história. 

Viera é brilhantemente refl exivo, de pensamento polêmico consistente. Sua re-
criação memorial é uma construção trans-psicológica do intelecto que não só subjetiviza, 
mas temporaliza o mundo narrado, sem deixar de ser um poderoso fator de consciência 
pessoal. Desse modo, El corazón del rey recolhe uma boa parte dos discursos de época, 
o que foi dito no discurso doutrinário com seus dogmas e repetições extenuantes, porque 
o sujeito – a muito ilustrativa situação do protagonista – deve ser esclarecido, recrutado, 
salvado, reprimido, assustado. Simultaneamente, e em contraponto, está a fala desse pro-
tagonista com sua autêntica vibração humana, assim como a de outras vozes singulares 
que matizam. Tanto seus argumentos, enriquecidos pelas variações temáticas de Robertón 
(com seus apuntes) e a Samaritana (com seu antológico manuscrito real-delirante das fi las), 
como os dos antagonistas (Benito de Palermo, Magalí, Maritza), são desenvolvidos por 
extenso. O texto, sendo de pensamento, faz pensar ao leitor, mobilizando sua memória, 
horizonte moral e experiência. 

Com suas vozes plurais, as personagens argumentam, replicam e contrarreplicam. 
Suas interpretações do que estão vivendo dariam inveja a não poucos hermeneutas de 
profi ssão. Assim sucede com a Samaritana (um travesti) e Robertón Pérez (alcoólatra 
envolvido no mercado negro), fi lósofos da existência, populares e da tradição oral, trans-
gressivos e ambivalentes, que vivem no limite com uma lucidez assombrosa. Seu saber não 
foi canonizado por nenhuma academia, mais que a do cotidiano e a picaresca, engenhosos 
e divertidos, não poucas vezes, patéticos ou grotescos. 

Nesse âmbito, a fala resulta deslumbrante pela fl uência poderosa e diversifi cados 
registros, fazendo realidades. As personagens falam sobre e com a história, desde outra 
sensibilidade, humanamente, sobrevivendo na malandragem do pícaro revisitado, portanto, 
sem moralizações hipócritas nem declarações grandiloquentes, ao dar corpo de palavras 
a temas de envergadura universal: a amizade, o amor, a busca de sentido. E porque não 
alienaram o vínculo com a vida como ela é, falam de uma maneira esclarecida, brincalhona, 
dramática. Suas palavras têm substância e ressonância.

No incessante “falar a época”, é recorrente a refl exão sobre o curso da história 
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social que as personagens, e na trama no seu conjunto, interpretam como um tempo que 
não chegou a ser, nem será. Signifi cativamente esse tempo perdido não é narrado desde a 
nostalgia (ponto de vista que já deu seus melhores frutos na literatura do exílio cubano), 
embora se confi gure como um mundo declinante, onde tudo está acabando quando, em 
teoria, devia começar; mundo no qual muitos emigram ou se querem ir, morrem ou estão 
fi cando mudos porque não há espaço real para serem ouvidos e participar, ou já não se 
tem nada que dizer. 

O romance marca um ponto de giro na cultura literária cubana pela mirada iconoclas-
ta, libertadora. Poucas vezes a literatura atual logrou ir tão fundo na consciência individual 
dilacerada com sua crítica candente desde a pessoa em crise, a qual a duras penas logra ser 
e se expressar. Desde o ser interior, uma época paradoxal está aqui fabulada, época sobre 
a qual é vital escrevermos e lermos. Por outra parte,  o romance nos deixa livres para criar 
nossa própria memória. Seus questionamentos permitem nos reconhecermos imperfeitos, 
limitados, frágeis, vislumbrando outras possibilidades na fi cção inesgotável, se bem tão 
relativas e incertas como qualquer obra humana. 

Dominantemente memorialista, mas sem pretensões de dar conta de uma sociedade 
em um metarrelato totalizante, Viera recria, ¿exorciza?, a memória ferida. El corazón del 
rey indaga nas tremendas implicações morais e criativas de um “difícil” tempo humano. 
Romance de densidade da memória e refl exiva admiráveis, ao mesmo tempo leve, lúdico, 
de celebração da fala desatada. Surpreendente pela sua iluminação de novas dimensões 
da história e a recusa a resolver as contradições, como se poderia ler neste fi nal antiépico 
com sua forma elíptica, quem sabe alusiva à impassível continuidade da vida no meio de 
tanto Absurdo: “Mira, está lloviznando” (p. 515).

Final provisório e promissório

Sem pretender comparar dois textos de diferenciada estética e poética narrativa, 
cujos autores pertencem a distintas gerações e fi ccionalizam diversas temporalidades, se 
bem lidos de forma relacional podem dialogar de maneira muito sugestiva, destacaria como 
a literatura cubana mais recente, mergulhando na memória individual, está contribuindo à 
confi guração de uma memória compartilhada de variados matizes, contestatória, contro-
versa. Fazer memória em Inscrita bajo sospecha e El corazón del rey gera novos espaços 
de experiência, expressivos da condição dos autores em diáspora, viajantes que carregam 
consigo as memórias, jubilosas e doloridas, de seus trânsitos a partir de uma origem que 
terá sempre algo de mítico, entre saudade e tormento. Rememorar faz possível, a par um 
horizonte de espera, precário e provisório, mas vivo. 

Então, resulta principal o papel da memória que, longe de ser um depósito de fatos 
passados, traz consigo mediação e reconstrução: reinvenção. A escritura da memória implica 
uma amálgama de múltiplas e contraditórias versões, que responde ao vivido, coletado, 
herdado (O’Reilly Herrera, 2007, p. 186). Nessa heterogeneidade das discrepantes histó-
rias e práticas discursivas que nos constituem, a cultura cubana desenvolve sua complexa 
continuidade de nação viajante.  

Vai-se integrando, assim, um repertório narrativo, sobretudo na clivagem entre a 
memória ofi cial, enquadrada e dominante, e as memórias subterrâneas de sujeitos  mar-
ginalizados, periféricos, assinalados pela diferença. Essa memória alternativa, com suas 
zonas de silêncio eloquente, entra no fl uxo, já sem fi m, das memórias soterradas que voltam 
à luz na fi cção contemporânea. 
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As narrativas da memória em tempos transnacionais e desde a experiência dias-

pórica de nossos dias oferece novos conteúdos e tem outras abrangências. Com variadas 
formas criativas, a memória ferida está sendo escrita, e não só pelos textos literários e 
artísticos, como parte de um processo de identifi cação fundamental para toda cultura e 
muito produtivo na cubana contemporânea na sua multifacetada composição, inclusiva de 
Ilha e diáspora, embora essa escritura abra perguntas para as quais, autores e leitores, não 
temos respostas defi nitivas, somente representações, talvez promissoras de uma memória 
reconciliada, memória do porvir. Poder-se-ia dizer que, ao recriar vestígios temporais da 
maior repercussão humana, a narrativa cubana de hoje ensaia, oferecendo interpretações 
instigantes e iluminadoras.
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Mulheres em festas: a vida em movimento na memória de 
viajantes estrangeiros na Porto Alegre do século XIX

Cleusa Maria Gomes Graebin1

Rejane Silva Penna2

Abstract: In this paper, the source is the writings of travelers, and the objec-
tive, their view of the women in the festivities of the city of Porto Alegre 
(Rio Grande do Sul) in the XIXth century. The nine travelers investigated 
integrated a group of Europeans that visited the state of Rio Grande do Sul 
in the XIXth century. Their texts where analyzed considering the place of the 
viewer, the purpose of the written report and to whom that report is destined. 
The condition of foreign did not guaranteed a view capable of exemption and 
many of the writings where responsible for the construction of stereotypes 
about women of this State. However, when considering the conditioners 
of the view, the observations made by the travelers allow us to formulate a 
less homogeneous idea of the past daily life and to comprehend the complex 
systems of relations that where formed in the society of Porto Alegre.
Key-words: Travelers literature, Women. Festivities, Porto Alegre, Memory

Resumo: Neste trabalho, toma-se como fonte a literatura de viajantes e, 
como objeto, seus olhares sobre as mulheres nas diferentes festas da cidade 
de Porto Alegre (Rio Grande do Sul) no século XIX. Os nove viajantes in-
vestigados integram conjunto de europeus que visitaram o Rio Grande do 
Sul no século XIX. Os seus textos foram analisados considerando o lugar 
de quem olha, para o quê e a quem se destina o relato escrito daquilo que 
foi captado pelo olhar. A condição de estrangeiro não garantiu um olhar 
capaz de isenção e muitos dos relatos foram responsáveis pela construção 
de estereótipos sobre as mulheres sul-riograndenses. No entanto, ao con-
siderar os condicionantes do olhar, as observações dos viajantes permitem 
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sobre Patrimônio cultural, festas e celebrações, memória social e história institucional.prcleusa@unilasalle.
edu.br; cleusagr@terra.com.br
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formularmos uma idéia menos homogênea de nossos cotidianos passados 
e compreendermos os complexos sistemas de relações que se formavam na 
sociedade portoalegrense.
Palavras-chave: Literatura de viajantes, Mulheres, Festas, Porto Alegre, 
Memória

Quando alguém faz uma viagem, então tem alguma coisa 
para contar, diz a voz do  povo e imagina o narrador como 

alguém que vem de longe. (BENJAMIN, 1983, p. 58)

Introdução

Neste trabalho, toma-se como fonte de estudo, a literatura de viajantes3 e, como 
objeto, seus olhares sobre as mulheres nas diferentes festas da cidade de Porto Alegre (Rio 
Grande do Sul) no século XIX. Embora vários pesquisadores já tenham proporcionando 
refl exões aprofundadas, formando um amplo painel sobre a visão dos viajantes estrangeiros 
em terras brasileiras, a contribuição que se traz é a de incluir elementos que auxiliem a 
diminuir a imensa lacuna informacional sobre a vida das mulheres no Rio Grande do Sul, 
nesse caso, num período em que se ampliava a malha urbana. Falamos aqui como histo-
riadoras utilizando literatura como traço que se constitui em fonte histórica, a qual poderá 
responder à questão que formulamos, ou seja: como os viajantes observaram as mulheres 
na sociedade porto-alegrense, em muitos aspectos semelhante à européia, porém, indis-
cutivelmente, sul-americana? Acrescenta-se a essa pergunta, outras, visando a observar o 
próprio observador e seus fi ltros: Quem é o viajante e de onde vem? De qual lugar e para 
quem fala? Qual o seu universo cultural em termos de crenças pessoais, conhecimentos 
políticos, científi cos e fi losófi cos? 

Das tantas possibilidades que as narrativas de viagens oferecem, pretende-se apre-
ender o que dizem os viajantes sobre as mulheres em movimento, ou seja, nas modalidades 
festivas, no espaço da vida coletiva. 

Segundo a historiadora Miriam Moreira Leite (apud MICHELIN, 2005), os relatos 
de viagens, uma das formas mais antigas de literatura, deram origem a refl exões sobre as 
diferenças existentes nas sociedades humanas, sendo algo intermediário entre o documento 
pessoal (diário íntimo e correspondência) e o relatório ofi cial (memória descritiva com 
objetivos políticos, econômicos e educacionais). Aliás, grande parte dos relatos, integrais 
ou parciais, publicados, dos viajantes ou estrangeiros que em geral escreveram sobre o 
Brasil, foi disponibilizada, inicialmente, não em livros, mas em publicações periódicas 
da mais variada natureza. 

Para se ter uma idéia da extensão dessa literatura, verifi ca-se, atualmente, que ela 
aparece em livros volumosos, compostos de cinco ou mais tomos, em livros curtos, que 
não ultrapassaram duzentas páginas, em artigos de revistas e em manuscritos. Registra-se 
ainda sob a forma de literatura para adultos e crianças, romance de aventuras, literatura 
fantástica ou romance epistolar, havendo na segunda metade do século XIX, reportagens 
jornalísticas e guias turísticos (LEITE, op. cit).

3 “A infl uência dos relatos de viagem de estrangeiros na constituição do imaginário sobre o Brasil adquire sua 
devida proporção se pensarmos que até meados do século XIX eles permanecem como uma das poucas fontes 
de conhecimento sobre o país” (BATISTA, 2009, p. 122).
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Infelizmente, vários desses escritos permanecem quase que intocados pelo olhar do 

historiador, fato observado por Matos, o qual afi rma que se é verdade que muitos desses 
relatos vieram, com o tempo, a ser publicados em livros, facilitando, portanto, a consulta, 
não é menos verdade que a grande maioria permanece ‘escondida’ nas páginas das publi-
cações periódicas que os abrigaram” (1988, p. 267). Enumera que dentre estas publicações 
constam a Revista do Instituto Histórico e Geográfi co Brasileiro, as revistas dos diversos 
Institutos Históricos e Geográfi cos estaduais, os Anais da Biblioteca Nacional, o Anuário do 
Museu Imperial, a Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, além de diversas 
revistas de museus, boletins, entre outros. 

Alguns relatos foram publicados integralmente, como “Viagem ao interior do 
Brasil”, de Freireyss e o relato da viagem a São Paulo, do sueco Gustavo Beyer (Revista 
do Instituto Histórico e Geográfi co de São Paulo, vols. 11 e 12, respectivamente), as “Im-
pressões de um jovem diplomata no Brasil”, de Henri Allizé (Revista Brasileira, vol.3, 4ª 
fase), os relatos integrais publicados em capítulos, como a narrativa da viagem do inglês 
Bigg-Wither ao Paraná, ao longo de vinte e três números da revista “Eu sei tudo” e os 
relatos parciais, como as “Cartas sobre a Bahia”, da inglesa Mrs. Kindersley, publicadas 
no tomo primeiro dos Anais do Museu Paulista. Também importante contribuição foi a 
obra do médico italiano Alfonso Lommonaco, “Al Brasile”, publicada em Milão, no ano 
de 1889, a respeito de sua visita ao Brasil de 1885, contendo muitas informações e depoi-
mentos dos costumes de então. 

A visão dos viajantes europeus sobre as cidades do Brasil deve ser inserida em 
um contexto observado por Duarte (2002), ao analisar que no decorrer do século XIX 
assistia-se a um crescente otimismo dos europeus em relação a si próprios e à cultura da 
qual participavam, na qual a evolução, progresso, produção e civilização eram motivos 
de orgulho a ponto da incompreensão e intolerância de qualquer outra sociedade em que 
os homens pudessem viver diferentemente.  

Mary Louise Pratt, (2000) refl etindo sobre as narrativas de viajantes do período 
colonial, analisava-as como experiência individual do sujeito-viajante às portas da mo-
dernidade, em que a viagem para terras longínquas surgia claramente como metáfora da 
viagem interior, suportando experiências pioneiras de subjetividade e autoconhecimento. 
Em um discurso auto-refl exivo, o homem ao viajar, observava, refl etia e catalogava terras 
estranhas e povos selvagens, realizando com a viagem uma apropriação discursiva das 
terras estrangeiras, dando origem a uma confi guração nova, porém extremamente efetiva de 
conquista, que a autora denominou de “anti-conquista”, em alusão ao caráter aparentemente 
pacífi co e refl exivo do viajante-naturalista e às características abstratas da apropriação 
catalogadora por ele promovida.

A observação de Peter Burke (2000) de que os relatos revelam, ao mesmo tempo, 
a percepção da distância cultural e a tentativa de se chegar a um acordo ou ‘traduzi-la’ em 
algo mais conhecido, porque à medida que críticas são feitas aos povos visitados, busca-
se sempre a comparação com o padrão cultural do narrador, completa a perspectiva sob a 
qual se aborda o olhar do viajante sobre as mulheres em festas nas cidades do Rio Grande 
do Sul, durante o século XIX.

Ao longo dos tempos, historiografi camente, no Rio Grande do Sul, foi dada ênfase 
a determinados elementos que se constituíram como suportes de construção social de 
identidade, constantemente atualizada, reposta e evocada.4 O homem sul-riograndense 

4 Gutfreind (1992, p. 48-52) explica  a construção historiográfi ca do passado heróico  e mitifi cação do Rio 
Grande do Sul, assim como a do gaúcho como tipo social.
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foi representado como importante tipo social em longo processo de elaboração cultural, 
transformando-se em símbolo de identidade regional: o gaúcho, o cavaleiro e o peão 
de estância, cuja existência seria marcada pela liberdade da vida levada nos pampas, a 
presença do cavalo, a lealdade e honra, a virilidade e bravura do homem ao enfrentar seu 
inimigo ou mesmo as forças da natureza, ausente do lar em virtude das guerras. As mu-
lheres, obscurecidas pela presença de seus homens, foram vistas como santas, abnegadas, 
trabalhadoras, e como suportes dos chamados “troncos seculares” formadores das famílias 
que originaram as elites sul-riograndenses. “Santas Mães”, “esposas daqueles augustos 
varões que são os patriarcas das nossas famílias”, assim foram denominadas por João 
Borges Fortes (1998). 

Franzen (2004) cita algumas obras portuguesas de cunho moralista como “Espelho 
de Casados” (1540), de João de Barros, “Casamento Perfeito” (1630), de Diogo de Paiva 
Andrade e “Carta do Guia de Casados” (1651), de Francisco Manoel de Melo, as quais 
traziam conselhos quanto ao relacionamento entre maridos e esposas. Essas obras recomen-
davam: nada de ócio...estar ocupada com o trabalho...obedecer ao marido sem perguntar 
o porquê das coisas...mesa bem posta...dar de comer ao marido... Franzen infere que as 
mulheres de origem luso-açoriana que vieram para o Rio Grande do Sul, certamente haviam 
sido educadas segundo esses preceitos. A historiografi a de cunho tradicional encarregou-se 
de exaltá-los, servindo os mesmos como suportes para as representações construídas sobre 
as mulheres sul-riograndenses.

Na área da História, as mulheres foram alçadas à condição de objeto e sujeito com 
as transformações da historiografi a5 e a explosão do feminismo6. A partir da década de 
1970, com a emergência da História das Mulheres, historiadores, partindo de diferentes 
abordagens, começaram a se debruçar sobre o universo feminino7,  articulando diferentes 
áreas do saber como história, antropologia e sociologia.  

No mundo acadêmico, foram criados grupos e linhas de pesquisa, abrigando pes-
quisadores das mais diversas áreas do conhecimento que se associaram para tratar temas 
que levassem em conta, questões existenciais das mulheres em sintonia com os interesses 
dos movimentos feministas formais e informais. Mesmo pesquisadores não engajados nos 
movimentos (alguns críticos dos mesmos), os temas sobre os quais pesquisavam acabaram 
por colocá-los a seu serviço.

5 “...a infância, a morte, a loucura, o clima, os odores, a sujeira e a limpeza, os gestos, o corpo [...], a feminili-
dade” passaram a ser vistas como possíveis objetos da história e as mulheres encaradas como sendo também 
sujeitos da história. BURKE, Peter. A escrita da História: novas perspectivas. SP: UNESP, 1992, p. 11.

6 O movimento feminista, em suas várias vertentes, provocou um profundo questionamento sobre o lugar e a 
função social das mulheres. No Brasil, o movimento feminista existe desde os tempos do império mas é na  
década de 1970 — durante o contexto da luta pela anistia — que sua presença na esfera pública é mais signifi -
cativa. Nos anos 1980 crescem os movimentos pelo país e algumas vertentes passam a defender que mulheres 
e homens são diferentes mas não desiguais. Nos anos 1990 os debates sobre o movimento feminista e sobre o 
conceito de gênero são aprofundados a partir de refl exões, análises e debates promovidos pelo mundo acadê-
mico.

7 No âmbito acadêmico brasileiro, os estudos sobre as mulheres ocuparam grande espaço da década de 1970, 
tiveram seu apogeu na década de 1980, quando o tema alcançou maior evidência. Num primeiro momento 
(1980/85), os estudos estiveram mais voltados à mulher e sua participação e representação política nas esferas 
macro do poder. Nos anos seguintes (1985/87), a pesquisa voltou-se mais para a mulher enquanto sujeito e 
sua identidade no cotidiano. No fi nal da década de 1980 (1987/89) deu-se a incorporação do feminino e mas-
culino e o início da incorporação da categoria de gênero. A partir da legitimação do tema, núcleos de estudo 
foram organizados nas Universidades sobre Relações Sociais de Gênero, como o NEMGE na USP, “Pagu” na 
Unicamp (Campinas, SP), entre outros. BANDEIRA, Lourdes Maria; OLIVEIRA, Eleonora M. Trajetória da 
produção acadêmica sobre as relações de gênero no grupo de trabalho Mulher e política. In: Ciências Sociais, 
hoje, São Paulo: ANPOCS/Vértice, 1991.
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A renovação historiográfi ca foi acompanhada da inclusão, como fontes históricas, 

de diferentes vestígios da existência humana. A produção de fontes orais, por exemplo, 
auxiliou na reconstrução de memórias e registros sobre vidas de mulheres. 

Nas décadas fi nais do século XX, antigos temas foram revisitados, surgiram  debates 
conceituais sobre gênero8 que buscavam resolver contradições e impasses postos entre os 
pesquisadores(as) sobre o conceito e entre estes(as), os movimentos feministas e ONGs a 
seu serviço, o que redundou na construção de novos saberes. 

Ao refl etir sobre estas questões, Costa (2003) constatou que o conceito de gênero, 
nas últimas décadas do século XX, moveu-se em circunstâncias de crescimento do movi-
mento para o empoderamento das mulheres em diversos campos, na emergência de novos 
padrões de sociabilidade feminina, na mudança do estado de consciência que homens e 
mulheres estão tendo sobre si e sobre o mundo que os cerca, o que os leva a perceber a 
sua humanidade e responsabilidade social em comum. 

No Brasil, os anos 1990 foram férteis em termos de publicações, estudos sobre o 
conceito de gênero, já em debate nas décadas anteriores, como também sobre a história 
das mulheres. Destacam-se Uma questão de gênero, obra de 1992, publicada pela Funda-
ção Carlos Chagas, trazendo inúmeros artigos decorrentes de estudos de brasileiras que 
partiam de diferentes posicionamentos em relação ao conceito. Mary Del Priori publicou, 
em 1997, História das Mulheres no Brasil. Na apresentação da obra, a autora afi rma que  
“a história das mulheres não é só delas, é também aquela da família, da criança, do traba-
lho, da mídia, da leitura. É a história do seu corpo, da sua sexualidade, da violência que 
sofreram e que praticaram, da sua loucura, dos seus amores e dos seus sentimentos.” Os 
Cadernos Pagu de 1994 e 1995, também trouxeram contribuições para as discussões com 
artigos sobre o conceito de gênero e também  estudos sobre mulheres que não recorriam 
à noção de gênero.9

1. Estudos historiográfi cos sobre mulheres sul-riograndenses a partir da literatura de 
viajantes 

Tratar de temas relativos às experiências das mulheres no Rio Grande do Sul é algo 
um tanto novo, mas que, aos poucos, vem tomando lugar a partir de investigações realizadas 
em diferentes áreas do saber. Consultando o acervo de Teses e Dissertações de Programas 
de Pós-Graduação em História de Universidades sediadas no Estado é possível, sem pre-
tensão de cartografar exaustivamente a produção de estudos que englobam o conceito de 
gênero e/ou história das mulheres, uma visão quantitativa dos mesmos.

8 “A partir da década de 1970, ´gênero´ tem sido o termo usado para teorizar a questão da diferença sexual. Foi 
inicialmente utilizado pelas feministas americanas, sendo inúmeras as suas contribuições. A ênfase no caráter 
fundamentalmente social, cultural das distinções baseadas no sexo, afastando o fantasma da naturalização; a 
precisão emprestada à idéia de assimetria e de hierarquia nas relações entre homens e mulheres, incorporando 
a dimensão das relações de poder; o relevo ao aspecto relacional entre as mulheres e os homens, ou seja, de 
que nenhuma compreensão de qualquer um dos dois poderia existir através de um estudo que os considerasse 
totalmente em separado, constituem-se em algumas dessas contribuições. Acresce-se a signifi cação, empres-
tada por esses estudos, à articulação do gênero com a classe e a raça/etnia. Interesse indicativo não apenas do 
compromisso com a inclusão da fala dos oprimidos, como da convicção de que as desigualdades de poder se 
organizam, no mínimo, conforme estes três eixos.”  SOIHET, Rachel História das mulheres e relações de gê-
nero: debatendo algumas questões. Disponível em: http://www.comciencia.br/reportagens/mulheres/16.shtml 
, acessado em 12/12/ 2006.

9 Sobre a constituição do campo historiográfi co da História das Mulheres e das Relações de Gênero, ver 
SOIHET, Rachel; PEDRO, Joana Maria. A emergência da pesquisa da História das Mulheres e das Reações de 
Gênero. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 27, nº 54, p. 281-300, 2007. 
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PERÍODO INSTITUIÇÃO NÚMERO DE TRABALHOS (TESES 

+ DISSERTAÇÕES)

1993-2010(JUNHO) PUCRS 20

1990-2009 UNISINOS 13

1999-2010(JUNHO) UFRGS 8
Quadro Produção acadêmica sobre temas voltados para a noção de gênero e ou história das mulheres10

Refi nando a busca de trabalhos de estudos históricos sobre mulheres (em parte 
ou no seu todo) no Rio Grande do Sul, utilizando, entre as fontes, literatura de viajantes, 
encontraram-se os textos de: Reichel (2000),  Franzen (2004) e Azambuja (2006). 

Reichel, no artigo A mulher rio-platense na visão dos viajantes: um sujeito histórico, 
trata da participação feminina na sociedade platina a fi m de identifi cá-la como sujeito his-
tórico.  Dois viajantes, Felix de Azara e Alejandro Malaspina contribuíram para a criação 
por parte da historiografi a dita tradicional, vinculados a um projeto liberal e modernizador, 
de estereótipo de mulher de vida livre, denominada por “china”, ou então de mulher do-
lente, passiva e relegada à esfera doméstica. O gaúcho “livre como o vento” e “a china” 
representariam o estágio de “barbárie” da sociedade platina. Ao trabalhar com a literatura 
de viajantes do século XIX, Reichel constata outras versões sobre a atuação das mulheres 
em diferentes espaços (mundo urbano e rural) e formas. Tanto poderiam estar ligadas às 
atividades domésticas como vinculadas aos trabalhos na agricultura e pecuária, à tecela-
gem, costura, cozinha, comercialização de alimentos pelas ruas das cidades, em balcões de 
lojas e “vendas”. A autora conclui que a partir das narrativas de viajantes do século XIX, 
a mulher adquire visibilidade e atua como sujeito histórico na região platina. 

Franzen, em Mulheres açorianas na formação do Rio Grande do Sul, utiliza entre 
as fontes arroladas para essa pesquisa, literatura de viajantes (militares, comerciantes, na-
turalistas) que percorreram o Rio Grande do Sul entre 1750 e 1822. Afi rma que são raros 
e contraditórios os relatos sobre as mulheres. No entanto, aparece uma constante, também 
apontada por Reichel: os viajantes elaboram para as mulheres que viviam no espaço ru-
ral, representações diferenciadas para mulheres do espaço urbano. No campo, mulheres 
“grosseiras”, dedicadas às lides domésticas que se escondem ou são escondidas pelos 
seus homens das vistas de estranhos; nas cidades (Rio Grande e Porto Alegre), mulheres 
que frequentavam saraus, bailes, sendo menos acanhadas, mais falantes e “vestindo com 
decência”. A autora reconhece que muito há, ainda, a pesquisar, utilizando a potencialidade 
da literatura de viajantes como fonte.

Azambuja, na dissertação Os dois lados da janela: o público e o privado das mu-
lheres porto-alegrenses entre 1774 e 1887, através dos processos de divórcio, utiliza sete 
relatos de viajantes que passaram por Porto Alegre durante o século XIX, buscando nessas 
narrativas, descrições sobre a presença das mulheres, sua importância na sociedade e sua 
inserção no contexto familiar para após, partindo do estudo dos processos de divórcio 
desvelar o espaço privado de mulheres porto-alegrenses.

A exigüidade do número de trabalhos sobre mulheres, utilizando literatura de via-
jantes como fonte histórica pelos historiadores, sinaliza para a relevância do estudo que 
ora apresentamos.Utilizamos para este trabalho, textos (alguns em primeira versão em 
língua portuguesa) reunidos por Noal Filho e Franco (2004). 

10 Fontes:
http://www.unisinos.br/ppg/historia
http://www.ufrgs.br/ppghist/teses.asp
http://www.ufrgs.br/ppghist/dissertacoes.asp
http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/ffchppg/ppgh/ppghTesesDissertacoes
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2. Os viajantes e condicionantes do olhar

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul (no século XIX denominado Província 
de São Pedro), situada no ponto mais meridional do Brasil, despertou o interesse de di-
versos viajantes europeus. Como afi rma Burke, “o ingresso em uma cultura estranha ou 
semi-estranha transforma o viajante em espectador, observador se não em voyeur (2000, 
p. 142-143). Seu olhar sobre a cidade é perpassado pelo desejo de educar e proporcionar 
momentos de lazer aos seus leitores, bem como, está vinculado ao contexto político, eco-
nômico, social de sua época e à corrente de pensamento a que está vinculado.11

Os viajantes aqui citados integram conjunto de europeus que visitaram o Rio Grande 
do Sul no século XIX, que se constituía em “espaço de trânsito para os países platinos e 
andinos, pólo de atração para imigrantes europeus, [comerciantes e naturalistas] e área 
de deslocamento de militares, funcionários em serviço [missionários e clérigos]” (NOAL 
FILHO; FRANCO, 2004 a, p. 7). 

Cabe-nos, agora, apresentar os viajantes:

Nome Ano de 
nascimento

Local de nasci-
mento

Atividade Período
 de visita 
a Porto 
Alegre

Obra na qual se refere às 
mulheres em Porto Alegre

Auguste de Saint-

Hilaire

1779 Orleans (França) Cientista-Natu-

ralista

1820-

1821

Viagem ao Rio Grande do Sul.

Heinrich Trächsler 1811 Zürich-Predgerrn 

(Suíça)

Militar-merce-

nário

1828 Viagens, vicissitudes e 

aventuras tragicômicas de 

um suíço...

Arsène Isabelle 1807 Havre (França) Comerciante-

naturalista

1834 Viagem ao Rio da Prata e ao 

Rio Grande do Sul.

Joseph Hörmeyer 1824 St. Polten (Áustria) Brummer*-militar 

mercenário

1850 O Rio Grande do Sul de 1850.

Marie Van Langen-

donck

1798 Antuérpia (Bélgica) Escritora/imi-

grante

1857-

1860

Uma Colônia no Brasil-Relatos 

Históricos (1862).

Robert Avé-Lallemant 1812 Lübeck (Alemanha) Médico 1858 Viagem pela Província do Rio 

Grande do Sul (1858).

Amand Goegg Renchen 

(Baden, Alema-

nha)

1820 Jurista (exilado 

político)

1880 Überseeische Reisen.

Hugo Zöller Oberhausen 

(Alemanha)

1852 Jornalista 1881 Os alemães na selva 

brasileira.

Herrmann Meyer Hildbur-

ghausen 

(Alemanha)

1871 Etnólogo 1898 

(segunda 

estada)

Meine Reise nach den deuts-

chen Kolonien in Rio Grande 

do Sul 1898-1899.

* Brummer foi a denominação dada a soldados  mercenários vindos do Schleswig-Holstein, pequenos Estados incorporados à Prussia entre 1848-1851. Os mercenários foram contratados pelo 

governo imperial brasileiro para a campanha do Brasil contra Oribe e Rosas em 1851. Ver: WIEDERSPAHN, Henrique Oscar. Das guerras Cisplatinas às guerras contra Rosas e contra o Paraguai.  In: 

Enciclopédia Rio-grandense. Canoas: Editora Regional, 1956.

Quadro Dados biográfi cos  sobre os viajantes12

Ao observarmos o quadro com síntese biográfi ca dos viajantes, podemos perceber 
diferentes razões dos mesmos para se afastarem dos seus espaços de origem: interesses cien-
tífi cos; busca de propriedade de terras; fuga de perseguição política; serviço diplomático; 

11 Sobre descrições e classifi cações de cidades, ver Lepetit, 2001.
12 Fonte: NOAL FILHO; FRANCO a e b, 2004.
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atividades mercenárias; atividades educativas, médicas e ou jornalísticas. O forasteiro olha 
para os lugares e culturas que se lhe apresentam a partir de si mesmo, seu universo cultural, 
seu mundo com seus valores. Nesse sentido, “[...] viagens são sempre empreitadas no tempo” 
(CARDOSO, 1989, p. 358). A viagem está relacionada com a atividade de “olhar”, deliberada 
e intencional, remetendo a tudo o que já foi visto, experenciado e sentido. Portanto, carregada 
de valores que adjetivam o “outro” em relação ao “eu” (CARDOSO, 1989).

O viajante olha e relata a partir daquilo que carrega consigo e na memória coletiva13 
que o acompanha. Dá-se a experiência do estranhamento, fora do seu lugar, mas enraizado 
neste — condicionante do olhar —, traça a diferença, a alteridade e, portanto, comparações. 
Assim, o “olhar-viajante” se estabelece a partir da visão de mundo de quem olha. É preciso, 
portanto, considerar o lugar de quem olha, para o quê e a quem se destina o relato escrito 
daquilo que foi captado pelo olhar.

As formas de narrar são construções que se apóiam em metodologias específi cas (ver, 
anotar, descrever) dos naturalistas, médicos, juristas e etnólogos; nos formatos dos diários 
de viagens, gênero literário bastante apreciado na Europa do século XIX; nos relatórios de 
diplomatas; e em cartas para as quais havia manuais que orientavam como escrevê-las. Alguns 
dos relatos foram escritos no momento que o viajante observava e registrava sua experiência, 
descrevendo as difi culdades e autosuperação: “Escrevi estas páginas debaixo de árvores, em 
choças, entre europeus, negros, índios e mestiços, às vezes em cômoda situação de vida, às 
vezes constrangido às mais duras privações, sem teto, sem cama, sem comida e sem bebida”. 
(AVÉ-LALLEMANT, 1980, p. 17).  Outros relatos foram escritos após o retorno dos viajantes 
para a Europa e nesse caso, a memória recriaria experiências vividas e cenários. 

3. Olhando o outro: mulheres em festas na Porto Alegre do século XIX

Os viajantes, quaisquer fossem suas atividades ou motivações para que estivessem 
em Porto Alegre, durante o século XIX, olharam modos de ser, hábitos, comportamentos, 
culinária e cotidiano dos habitantes da cidade. Eram condicionados pelo que Elias (1990) 
expressa como processo civilizador, fundamentado em ideias iluministas mescladas com 
educação a partir de pressupostos moralistas cristãos. Assim, os viajantes construíram re-
presentações sobre aquilo que era observado, as quais foram narradas nos seus escritos. 

Guardados os cuidados para trabalhar com essas fontes, como cita Soihet:

[...] a literatura deixada por esses viajantes constitui-se numa documentação ímpar 
para os historiadores e historiadoras preocupados com o cotidiano das pessoas comuns 
e com suas manifestações culturais. Nesse sentido, embora atravessados por seus 
preconceitos, os relatos e iconografi as deixados por esses viajantes nos permitem 
o acesso a um universo, via de regra, caracterizado por sua opacidade nos estudos 
históricos tradicionais — aquele da festa ... (2000, p. 92)

Mulheres em festas14 na Porto Alegre oitocentista — o que viram (ou não viram) 
os viajantes? Exótico, selvagem, sensual, luxúria, desordem, inusitado são suas repre-

13 Sobre memória coletiva ver: HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. 
14 Tratamos aqui com a concepção da festa como “vida em movimento”, tendo em vista, não só  essa opor-se 

ao ritmo regular da vida rotineira, instaurando novas temporalidades, como, a partir das atualizações que são 
suscitadas a cada edição, podermos ver o humano em sua criação. Ainda, ao aglutinar cotidianos dispersos, a 
festa é espaço de diversas fi gurações sociais. Assim, ocorrem diferentes festas dentro da festa (DA MATTA, 
1980; DEL PRIORE, 1994; DURKHEIM, E. 2000; DUVIGNAND, J., 1973; ITANI,, 2003; ISAMBERT, 
1982; MORAES FILHO, 1999; THOMPSON, E. P., 1998).
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sentações, mas sabe-se que “os europeus usavam suas estruturas intelectuais e organi-
zacionais convencionais, moldadas durante séculos de contatos indiretos com outras 
culturas, e que essas estruturas impediam em grande parte, percepção clara da radical 
alteridade das terras e povos americanos” (GREEMBLATT, 1996, p. 78). 

3.1 Festas privadas
Era costume entre as famílias abastadas de Porto Alegre realizarem, com freqü-

ência, festas privadas em suas residências. Em alguns momentos, os próprios viajantes 
eram o objeto da festa a qual poderia constituir-se de baile, jantar ou sarau.

Uma descrição nos é dada por Auguste de Saint-Hilaire relatando ter sido convi-
dado por um francês, representante de casa comercial do Rio de Janeiro, para um baile 
realizado na tarde de 12 de julho de 1820. 

Sabendo que essa casa era uma das mais recomendáveis de Porto Alegre não hesi-
tei em aceitar o convite. Deparei, então, em um salão bem mobiliado e forrado de 
papel francês, uma reunião de trinta a quarenta pessoas, homens e mulheres. Como 
se tratavam de parentes e amigos íntimos não havia luxo nos trajes. As mulheres 
vestiam-se com simplicidade e decência. [...] Dançaram-se valsas, contradanças e 
bailados espanhóis. Algumas senhoras tocaram piano, outras cantaram com muita 
arte, acompanhadas ao bandolim, e a festa terminou entre pequenos jogos de salão. 
[...] As senhoras falam desembaraçadamente com os homens e estes cercam-nas de 
gentilezas. [...] Ainda não tinha visto no Brasil uma reunião semelhante. No interior, 
como já repeti uma centena de vezes, as mulheres se escondem e não passam de 
primeiras escravas da casa [...]. Entre as mulheres que vi em casa do Sr. Patrício havia 
algumas bonitas. Na maior parte eram muito brancas de cabelos castanhos escuros 
e olhos pretos. Algumas graciosas, porém sem aquela vivacidade que caracteriza as 
francesas. (SAINT-HILAIRE, apud FRANCO; NOAL, 2004, p. 41)

Ao observar as mulheres e seu comportamento, o faz, a partir de um parâmetro: as 
mulheres francesas. A partir desse condicionante, seu relato é marcado por comentários 
sobre moralidades, vestuário, costumes e hábitos. Emerge, também, da sua narrativa, a 
preocupação de mostrar as diferenças no tratamento dado às mulheres da cidade e do “in-
terior”, traçando comparações com o que observara no meio rural, em outras províncias 
brasileiras e localidades do Rio Grande do Sul. Também, pontua elementos cênicos como 
a música, as danças e os jogos de salão.

Outro viajante a testemunhar festa privada foi Heinrich Trächsler, o qual chegou 
a Porto Alegre em 1828. Demorou-se pouco na cidade, observando, no entanto, a quase 
inexistência de escolas e a segregação da mulher, situações para as quais teceu duras críti-
cas.  Em rápido e cortante comentário, faz observações desabonadoras ao comportamento 
feminino em eventos sociais:

.. em vão procura-se nas feições judias dos homens ou dos rostos, por vezes bonitos de 
suas mulheres e fi lhas conseguir perscrutar o estado de suas almas; rombudas almas en-
lameadas, voluptuosidade vulgar, em sua ignorância[...] Os verdadeiros e puros prazeres 
da vida social são desconhecidos por estes “Chineses”15; não compreendo o deplorável 
blá-blá-blá16 das reuniões femininas de bisbilhotice – cujas características, algumas 

15 A expressão “chineses”, utilizada pelo viajante signifi ca pessoas exóticas, desconhecidas e distantes geográ-
fi ca e culturalmente do mundo europeu. (N.T.) (p. 62)

16 Fofocas  de aldeia (N.T.) (p. 62)
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vezes também podem ser atribuídas a grupos masculinos – que não conhecem melhor 
entretenimento do que tratar da quantidade de suas panelas, da situação doméstica do 
vizinho, da qualidade de seu cãozinho... (apud FRANCO; NOAL, 2004, p.62)

Trächsler olha para as mulheres a partir de contexto existencial marcado por valores 
e modelos europeus, evidenciando experiência de estranhamento que Greenblatt explica 
como “choque da diferença cultural extrema” (1996, p. 78). Compreende-se, assim, a 
emissão de juízos e julgamentos sobre o que via, partindo de conceitos de civilização e 
modernidade presentes no cenário europeu.

Arsènne Isabelle, ao visitar Porto Alegre, em 1834, de igual modo, chamava a aten-
ção para a quase inexistência de escolas e para o fato de as mulheres serem mantidas por 
seus pais e maridos trancadas em casa. Quando saiam da reclusão familiar para freqüentar 
uma festa privada, seu traje

...é um vestido de cetim branco, bordado e palhetado de ouro e prata, sapatos e 
luvas de cetim e muitas jóias. Os cabelos são enfeitados de fl ores artifi ciais. [...] 
São, sobretudo, as modas européias, de há seis anos atrás, que fazem sucesso no 
Brasil. Vi esses enormes chapéus de palha e tafetá, sobrecarregado de laços de fi tas; 
abrigos escoceses, vestidos vermelhos e outras monstruosidades semelhantes (apud 
FRANCO; NOAL, 2004, p. 72).

Mesmo que a moda estivesse defasada, para o olhar europeu, o fato das mulheres 
exibirem os melhores vestidos, jóias e muitos adereços, exaltava posição e poder das suas 
famílias em meio ao grupo social a que pertenciam e confrontavam-se prestígio e rivali-
dades (DEL PRIORI, 1994, p. 37).

3.2 Festas religiosas
Existem diferentes festas religiosas e formas de participar das mesmas, bem como 

nem sempre é visível a fronteira entre diversão e devoção no campo do sagrado. A festa, 
seja ela religiosa ou profana, é espaço de sociabilidades, de inclusão social, de partilha-
mento, de reunião de pessoas diferentes (sem signifi car que estão unidas), de hierarquias, 
de passagens, confl itos, trocas e diferenças. Na vida social, alcança diferentes signifi cados 
para indivíduos e grupos que dela participam.

Joseph Hörmeyer esteve em Porto Alegre em 1851, descrevendo as festas do sábado 
de Aleluia, quando ocorria a Queima do Judas. Nas residências da Rua da Praia: “[...] en-
cantadores rostos das mulheres e moças, já de per si pouco visíveis, as quais, comparáveis a 
uma verdadeira mostra de beleza, enfeitam todas as janelas e os balcões.” (apud FRANCO; 
NOAL, 2004, p. 95). Da mesma maneira que outros viajantes, Hörmeyer comenta sobre a 
reclusão de mulheres das famílias das elites a sua exposição em determinados momentos 
de celebração coletiva. Relata que estas celebravam postadas nas janelas das casas, sem 
participarem dos festejos nas ruas.

Marie Van Langendonck, em 1860, quando visitava em Porto Alegre, participou das 
festividades e celebrações da Semana Santa. Ao descrever o comportamento das mulheres, 
percebe-se a difi culdade da narradora em conciliar a imagem que trazia na lembrança e 
aquela que se lhe apresentava.

Na Quinta-feira Santa – enquanto na Europa, nas igrejas [...] vêem-se os fi éis [...] rezar 
recolhidamente na penumbra em que se deixa a igreja, vestidos modestamente [...] no 
Brasil as igrejas estão em festa nesse dia [...] As senhoras em roupas resplendentes 
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chamam a atenção pelo decote do vestido que descobre os ombros. Os braços nus 
e a cabeça descoberta, parecem estar prontas para o baile. Elas sentam-se no chão 
apesar de estarem suntuosamente vestidas. Algumas se sentam sobre os degraus 
do altar, virando as costas ao Tabernáculo; aí elas conversam, riem, comem doces 
e certamente nenhuma pensa na solenidade do dia, a qual não chega a ser por elas 
compreendida. Para ela, a igreja é neste dia, um lugar de reunião onde se encontram 
os conhecidos, onde se mostra um vestido de seda novo e onde se combina como 
se rever nas procissões de Sexta-feira Santa e na Ressurreição. (Apud FRANCO; 
NOAL, 1994, p. 105-106)

Infere-se que era difícil, para a viajante, compreender que existiam formas diferentes 
de se viver a religiosidade e de participar das celebrações. Essas poderiam ser formas de 
espetáculo com dimensão estética por meio de alegorias e performances. Nelas, o celebrante 
via e se dava a ver. Era espaço da devoção e do lúdico, lugar de sociabilidades, de encontro, 
de subversão e de trocas. Langendonck via a diferença recusando-a. A partir de entendimento 
de evolução do gênero humano, considerava: “Será que os brasileiros com a simplicidade 
própria da infância, têm horror a emoções tristes?” (p. 106). Para as mulheres, esses mo-
mentos se constituíam como espaços para circularem um pouco mais livremente.

Como comenta Martins (2006), tanto as festas religiosas como as profanas eram 
tempos de excesso, oportunidade de realizar desordens e brincadeiras por conta do 
momento festivo.

3.3 Festas civis
As festas civis são festas do poder instituídas pelas autoridades e fi xadas em calen-

dário próprio. Havia as cerimônias nas ruas, das quais participavam os diversos segmentos 
sociais, mas em espaços demarcados, e grande parte das comemorações era realizada em 
locais fechados abrigando as elites locais. Constituíam-se como espetáculos destinados a 
educar o povo, marcar hierarquias, como estratégias políticas, tanto de legitimação de poder, 
como de criação de valores. Tomavam as ruas e poderiam ser celebradas por dias, com 
alguns elementos como os fogos de artifício, a música e a decoração de ruas e residências. 
De alguma maneira, auxiliavam a dar certo sentido de identidade nacional.

Hugo Zöller esteve em Porto Alegre cerca de 1880 e participou da festa em come-
moração à independência do Brasil.

Nessa ocasião reparei no mau jeito de andar da maioria das brasileiras; não poderia 
ser de outra forma, pois geralmente fi cam sentadas em casa, bastante inativas, ou 
olham pela janela. Elas aparecem relativamente pouco em público e conseqüente-
mente são muito menos vivas que as espanholas e as francesas. Quando se vê uma 
dama muito coquete, uma dama com comportamento liberado ou uma dessas que 
conscientemente se deixam cortejar – e dessas havia alguns exemplares interessantes 
no baile [...] então se pode deduzir com bastante certeza que ela vem de Montevidéu 
ou Buenos Aires. (Apud FRANCO; NOAL, 1994, p. 201)

Zöller julga o modo de ser das mulheres, tendo como parâmetro as de Montevideu, 
Buenos Aires e França. O costume das portoalegrenses de serem contidas, fruto de nor-
mas sociais rígidas, confl itava com as perspectivas européias para as mulheres, no fi nal 
do século XIX. Os relatos confi guram o cenário observado pelos viajantes. Esses buscam 
tornar o que vêem legível, tanto para si mesmos, quanto para os prováveis  leitores das 
suas narrativas. É o olhar do estranhamento que desconhece o que vê e que interroga. O 
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padrão de civilidade pelo qual se guiam para o mundo que se lhes apresenta é aquele da 
Europa oitocentista17.

Herrmann Meyer descreve em 1898 as ruas de Porto Alegre em festa, apontando 
mulheres que compartilham um mesmo cenário, mas com participações diferenciadas.

Hoje, à véspera da maior festa nacional brasileira, o Quinze de Novembro […] está tudo 
na mais absoluta desordem; não se consegue chegar em nenhuma repartição pública, as 
ruas estão decoradas com milhares de bandeiras, enfeitados e vistosos arcos do triunfo 
e lâmpadas de iluminação, uma banda de música atrás de outra [...] negras velhas – úl-
timas representantes da colônia africana – antigas escravas, com seus lenços vermelhos 
e turbantes cobrindo cabeças de um grisalho cuja alvura só se encontra nestes “negros 
da idade da pedra” oferecem guloseimas de origem duvidosa nas esquinas das ruas;[...]; 
damas em elegantes toillettes (genuínos trajes de passeios são desconhecidos por aqui), 
com enormes chapéus de penachos e leques, acotovelam-se no trottoir, indiferentes 
à correria e aos foguetes que explodem sobre, e por vezes, entre a multidão. [...] No 
dia seguinte [16 de novembro] ocorreu o baile festivo do Clube de Remo Porto alegre 
nas dependências da Sociedade Germânia. [...] Desconcertou-me o curioso costume 
de que antes da Polonaise quase todas as damas presentes mantinham-se sentadas em 
apertadas fi leiras ao longo das paredes do salão, as mais velhas á esquerda, as mais 
jovens à direita, cautelosamente afastadas do mundo dos homens que, na ante-sala, 
espreitavam juntos pelo momento do sinal que lhes permitisse dançar, lançando-se 
sobre uma das damas previamente escolhidas; após o que, o baile transcorria como 
um dos nossos (Apud FRANCO; NOAL, 1994(b), p. 54-55).

Para o olhar estrangeiro o cenário era de caos e a sensação de desordem estava as-
sociada ao intenso movimento e à celebração nas ruas.  Os comentários sobre as mulheres 
negras e as damas elegantes mostram o profundo distanciamento entre os dois grupos. As 
negras não eram protagonistas das festas, participavam delas a partir do seu trabalho. Meyer 
descreve seus arranjos de cabeça, seus alvos cabelos e põe sob suspeição a qualidade dos 
alimentos que ofereciam aos celebrantes. As mulheres das elites passeavam pelas ruas, 
vestindo seus melhores trajes, inadequados para a ocasião, segundo o viajante. A cerimônia 
pública se constituía como palco para ostentar riqueza e poder a partir da aparência. Nos 
espaços privilegiados das elites, principalmente nos bailes nos salões ou nas residências, 
a comemoração incluía danças, apresentações musicais, jogos e ceia regada a bebidas e 
com farta degustação de doces.

Considerações fi nais

O olhar dos viajantes sobre as mulheres, transformado em texto direcionado a seu 
público — as sociedades envolvidas com os desafi os da modernidade —, permitiu que a 
literatura de viagem, ao mesmo tempo, abrisse espaço para a construção, por oposição, 
de um discurso sobre a alteridade e sobre o papel do europeu na absorção das sociedades 
americanas.  

A condição de estrangeiro não garantiu um olhar capaz de isenção e, por este 
motivo, muitas vezes, os viajantes foram responsáveis por uma série de estereótipos que 
marcaram a imagem das mulheres brasileiras, tais como a sensualidade, docilidade e 
submissão, dentre outros. Ao que parece, os discursos oitocentistas construíram-se em 

17 A Europa passava pela segunda revolução industrial. E profundas transformações no campo social, político 
e tecnológico.
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um espaço de auto-refl exão fi losófi ca de caráter estreito, paralelamente à sua substituição 
por certezas respaldadas por saberes científi cos, partindo da hipótese da excelência da 
sua civilização e da confi rmação de seus pressupostos de um modelo que seria realmente 
factível e propriamente humano.

Ainda assim, a experiência da viagem e da literatura de viagem se apresentam como 
espaço privilegiado para recolher pistas que nos auxiliem a compor o quadro comporta-
mental das mulheres na sociedade portoalegrense na Província do Rio Grande do Sul. 

Tratando-se da fi gura da mulher, personagem lacunar na historiografi a do período, 
sua presença foi percebida nas mais diferentes atividades e de uma forma não tão passiva 
como registram visões tradicionais, trabalhando, negociando, montando cavalos, sorrindo 
e, caso específi co deste trabalho, divertindo-se, vivenciando tempo fugaz de emancipação,  
nas brechas da condição de reclusão em que viviam.

Não defendemos a ideia da existência de um quadro emancipatório feminino na 
província rio-grandense, mas as observações dos viajantes permitem, considerando os 
fi ltros existentes, formularmos uma idéia menos homogênea de nossos cotidianos passa-
dos e compreendermos os complexos sistemas de relações que se formavam na sociedade 
portoalegrense, onde, por vezes, as narrativas compuseram um perfi l distante da imagem 
perenizada pela historiografi a da “prenda” frágil e caseira.

Referências
AVÉ-LALLEMANT, Robert. Viagem pela Província do Rio Grande do Sul: 1858. São 
Paulo: Itatiaia, 1980.
AZAMBUJA, Cristine Splenger. Os dois lados da janela: o público e o privado das 
mulheres porto-alegrenses entre 1774 e 1887. Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em História da Unisinos, 2006.
BANDEIRA, Lourdes Maria; OLIVEIRA, Eleonora M. Trajetória da produção acadê-
mica sobre as relações de gênero no grupo de trabalho Mulher e política. In: Ciências 
Sociais, São Paulo: ANPOCS/Vértice, 1991.
BATISTA, Eduardo Luis A. O. Literatura de viagem e tradução literária como criado-
res de imagens culturais. Tradução e Comunicação, nº 18, Ano 2009. Disponível em 
http://sare.unianhanguera.edu.br/index.php/rtcom/article/viewFile/1019/652 Acesso em 
20/8/2010.
BENJAMIN, W. O Narrador. In: Textos Escolhidos. São Paulo: Câmara Brasileira do 
Livro, 1983. 
BORGES FORTES, João. Santas Mães. Arquivo Aurélio Porto. Lata 27 – nº 2 – cópia 
datilografada [fl . 1r]. Revista do IHGRGS, Porto Alegre, 1998, nº 133, 147-153.
BURKE, Peter. A escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992.
BURKE, Peter. Variedades de História Cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
CARDOSO, Sérgio. O olhar dos viajantes. In: NOVAES, Adauto (org.). O olhar. São 
Paulo: Cia das Letras, 1989.
DA MATTA, R. Carnavais, malandros e heróis. Rio de Janeiro: Graal, 1980. 
DEL PRIORE, M. Festas e utopias no Brasil colonial. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
DURKHEIM, E. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  
DUVIGNAND, J. Fêtes et civilisations. Paris: Weber, 1973. 
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1990.



102

Conexão Letras
FRANZEN, Beatriz Vasconcelos. Mulheres açorianas na formação do Rio Grande do 
Sul. In: ARQUIPÉLAGO.HISTÓRIA, 2ª série, VIII (2004) p.11-19. Disponível em: 
http://repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/394/1/Beatriz_Franzen_p11-19.pdf. Acessa-
do em 5/6/2010.
GREENBLATT, Stephen. Possessões maravilhosas – o deslumbramento do novo mun-
do. São Paulo: EDUSP, 1996.
GUTFREIND, Ieda. A Historiografi a Rio-Grandense. Porto Alegre: Ed. Universidade/
UFRGS, 1992.
 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. 
ISAMBERT, F. Le sens du sacré. Paris: Minuit, 1982. 
ITANI, Alice. Festas e calendários. São Paulo: UNESP, 2003.
LEPETIT, Bernard. Por uma nova História Urbana. São Paulo: Ed. da USP, 2001.
Estou à disposição para quaisquer outras correções.
MORAES FILHO, Melo. Festas e tradições populares no Brasil. São Paulo EDUSP/
Itatiaia, 1979.
NOAL FILHO, Valter Antonio; FRANCO, Sérgio da Costa. Os Viajantes Olham Porto 
Alegre: 1754-1890. Santa Maria: Anaterra, 2004. (a)
___. Os Viajantes Olham Porto Alegfre: 1890-1941. Santa Maria: Anaterra, 2004. (b)
REICHEL, Heloisa Jochims. A mulher rio-platense na visão dos viajantes: um sujeito 
histórico. In: Anais Eletrônicos do IV Encontro da ANPHLAC, Salvador, 2000. Dispo-
nível em: http://www.anphlac.org/periodicos/anais/encontro4/reichel.pdf, acessado em 
5/6/2010.
SOIHET, Rachel. A sensualidade em festa: representações do corpo feminino nas 
festas populares no Rio de janeiro da virada dos séculos XIX a XX. In: Diálogos 
Latinoamericanos, n. 002, 2000, p. 92-114.   Disponível em http://redalyc.uamex.mx/
pdf/162/16200208.pdf Acesso em 20/6/2010.
SOIHET, Rachel. História das mulheres e relações de gênero: debatendo algumas 
questões. Disponível em: http://www.comciencia.br/reportagens/mulheres/16.shtml , 
acessado em 12/12/ 2006.
SOIHET, Rachel; PEDRO, Joana Maria. A emergência da pesquisa da História das 
Mulheres e das Reações de Gênero. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 27, 
nº 54, p. 281-300, 2007. 
THOMPSON, E. P. Costumes em comum. Estudos sobre a cultura popular tradicional. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
WIEDERSPAHN, Henrique Oscar. Das guerras Cisplatinas às guerras contra Rosas e 
contra o Paraguai.  In: Enciclopédia Rio-grandense. Canoas: Editora Regional, 1956.



103

Volume 6 | 2011

A correspondência (quase secreta) de Theodoro – memória e 
silêncio, loucura e transgressão 

Nádia Maria Weber Santos1

Résumé: Cet article présente les résultats d’une enquête qui visait à 
obtenir une sensibilité «à la marge», à savoir le déroulement d’un récit 
de vie d’un individu ordinaire (appelé Théodore), qui a été hospitalisé 
de Mai à Septembre 1937, à l’Hôpital psychiatrique São Pedro de Porto 
Alegre. Au cours de cette hospitalisation T. a écrit de nombreuses lettres 
et douze d’entre elles ont été trouvées dans le bulletin medical. De cette 
correspondance, on peut retracer l’histoire de l´ individu, son histoire 
dans l´hôpital et sa quête pour une place «dans le monde.» Personne bien 
élévée, mais qui souffrait de problèmes identifi és comme «folie» par sa 
famille (immigrants russes), il a laissé un vrai travail littéraire dans ses 
lettres, elles mêmes maintenues en détention à l’hôpital et dans les dossiers 
médicaux, qui n’ont jamais été rendu publiques. En plus de son histoire de 
vie, il discute le moment historique du monde (la guerre civile espagnole, 
par exemple), du Brésil, faisant de petites chroniques et critiques de la 
société, du clergé, de l’économie brésilienne. Par la suite, en rencontrant 
sa famille, s’est déroulé un nouveau regard et de nouvelles réfl exions ont 
été faites: la mémoire de la famille, ses silences et souvenirs, ce qui cor-
respond à la génération actuelle de ses enfants et neveux, sont également 
examinés dans cet article.
Mots-clés: Mémoire, Histoire de la sensibilité, Folie, Histoire et  Littérature, 
Silence et transgression

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar memórias e sensibili-
dades «à margem», isto é, mostrar o desdobramento de uma história de 
vida de um indivíduo ordinário (chamado Theodoro), hospitalizado de 
maio a setembro de 1937, no Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto 
Alegre (HPSP). Durante essa internação, ele escreveu muitas cartas e 
doze delas foram encontradas em seu prontuário médico. Dando um 
estatuto de literatura a essa correspondência, resgatamos sua história no 
hospital e sua busca por um lugar «no mundo”. Inteligente e muito culto, 

1 Doutora em História, Médica-Psiquiatra, Professora do Mestrado em Memória Social e Bens Culturais do 
Centro Universitário UNILASALLE. Coordenadora do GT de História Cultural da ANPUH-RS 2010-2012.
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mas sofrendo de problemas identifi cados como «loucura» por sua família 
(imigrantes russos) – e por isso, confi nado em hospício - ele deixou uma 
verdadeira obra literária em suas cartas. Além de sua história de vida, ele 
discutia, nestas missivas, o momento histórico do mundo (a Guerra Civil 
Espanhola, por exemplo), do Brasil, fazendo pequenas crônicas e críticas 
da sociedade, do clero, da economia brasileira. A memória familiar, seus 
silêncios e lembranças, correspondendo atualmente à geração de seus fi lhos 
e sobrinhos, são também analisados neste artigo.
Palavras-chave: Memória, História da Sensibilidade, Loucura, História e 
Literatura, Silêncio e transgressão

Introdução

Este artigo apresenta os resultados críticos e refl exivos de uma longa pesquisa 
histórica, que teve como objetivo resgatar representações, memórias e “sensibilidades 
à margem” sobre a temática da loucura, e, neste caso, mostrar o desdobramento de uma 
história de vida de um indivíduo ordinário (chamado Theodoro), que foi hospitalizado de 
maio a setembro de 1937, no Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre. Durante 
essa internação, T. escreveu muitas cartas e doze delas foram encontradas nos prontuários 
médicos. Desta correspondência, podemos traçar a história dessa pessoa, a sua história 
no hospital e sua busca por um lugar “no mundo.” Pessoa inteligente e muito culta, mas 
que sofria de problemas identifi cados como “loucura” por seus familiares, ele deixou uma 
verdadeira obra literária em suas cartas, que foram mantidas retidas no prontuário e nunca 
vieram a público. Além de sua história de vida, ele discutia o momento histórico do mundo 
(a Guerra Civil Espanhola, por exemplo), do Brasil, fazendo pequenas crônicas e críticas 
da sociedade, do clero, da economia brasileira. 

Posteriormente em outra etapa de pesquisa, a partir do encontro de sua família, se de-
senrolou um novo olhar e novas refl exões foram feitas sobre esse indivíduo, que foi afastado 
(por ser considerado louco) pela sociedade em seu momento histórico. Entre os fatos mais 
relevantes descobertos através de entrevistas com sua família, soubemos que ele cometeu 
suicídio em 1938, ou seja, poucos meses após a alta hospitalar. Em nenhum momento sua 
família falou na internação psiquiátrica, fazendo-nos parecer que não sabiam deste episódio 
na vida de Theodoro. Com base no resgate das memórias da família, percebemos silêncios 
de memórias não reveladas e transgressões nesta vida cuja sensibilidade revelava mais do 
que a sociedade (incluindo sua família) poderia perceber naquela época. 

TR (nome como fi cou conhecido em meus escritos anteriores, usando suas iniciais 
por não poder identifi cá-lo) deixou uma obra escondida voluntariamente por aqueles que 
dele se aproximaram em vida. Não porque quisesse (ao contrário, ele queria ser escritor 
e historiador), mas porque reprimiram suas ideias rotulando-as como “loucas” – e é este 
debate que faremos neste trabalho. Desta forma, a partir de sua obra literária (conteúdo das 
cartas), no seu cruzamento com as entrevistas familiares, imigrantes russos, e com alguns 
teóricos da memória e da História Cultural (como Pollack, Halbwachs, Gondar, Ricoeur, 
Sarlo, Pesavento, José Murilo de Carvalho), teremos a oportunidade de reconstruir a his-
tória da sua vida e um pouco do momento da história coletiva daquele período. Memória, 
silêncios, esquecimentos, vestígios do passado, pistas do imaginário: uma intrincada rede 
de sentidos no resgate de memórias e de sensibilidades escondidas no passado...
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1. As cartas de Theodoro e o hospício – Memória retida e transgressão : narrativas do 
sensível

As cartas de Theodoro ainda dão frutos. Ricas cartas, prenhes de signifi cado, escon-
dendo memórias, silenciadas pela família e pela Medicina, mas transgredindo o momento 
histórico em que surgiram. Arquivando a própria vida ele nos fez deparar com vestígios de 
um passado, vestígios de memórias subjetivas. Artières revela: “arquivar a própria vida é 
se por no espelho, é contrapor à imagem social uma imagem íntima de si - próprio, e neste 
sentido o arquivamento do eu é uma prática de construção de si- mesmo e de resistência” 
(ARTIÈRES, 1998, p. 11).

Encontradas durante pesquisa anterior 2 em um prontuário médico do Hospital 
Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre, este conjunto de correspondência revela muito 
mais do que a Medicina da época poderia pensar ou mesmo compreender. Rotulado como 
louco, TR sabia o que queria, pensava muito, era um inesgotável leitor de obras de fi losofi a, 
história, literatura e até psicanálise. Lia e escrevia também em alemão.

Mas à revelia de tudo isto, foi confi nado em hospício durante quatro meses (maio a 
setembro de 1937) com diagnóstico de parafrenia.3 Em uma internação paga pela família, 
ou seja, diferenciada da maioria dos demais doentes (que em geral eram indigentes ou 
muito pobres) Theodoro recebia jornais para ler e, às vezes, papel para escrever. Seu pai e 
irmão, responsáveis por sua internação naquele momento, referiram ao médico que fez a 
“baixa hospitalar”, que ele lia e escrevia muito, tendo várias ideias diferentes dos demais 
e isto era o motivo de sua loucura. 4

Ele tinha 34 anos quando foi submetido a esta internação psiquiátrica. Era casado, 
pai de um fi lho de um ano de idade, tendo ocorrido um natimorto em gravidez anterior 
de sua esposa. 

2 Sucintamente, descrevo as três etapas principais em que foram trabalhadas o conjunto desta correspondência: 
1ª etapa – durante o mestrado em História na UFRGS (1998-2000), pesquisando prontuários psiquiátricos 
no APRS (Arquivo Público do Estado RS) do HPSP (Hospital Psiquiátrico São Pedro), encontrei, guardado 
em uma caixa extemporânea de 1898, um prontuário do ano de 1937 com 12 cartas e um versinho, aleatoria-
mente guardados, pertencentes a um só paciente – a quem chamei TR, internado de maio a setembro de 1937 
– material este que consta na dissertação de mestrado (publicado em SANTOS, 2005); 2ª etapa – dando um 
estatuto de literatura a este conjunto de missivas, foi traçado um paralelo com outros dois corpos literários e 
documentais (Rocha Pombo e Lima Barreto) que versavam também sobre loucura e internações psiquiátricas, 
perfazendo este material a tese de doutorado em História (2001-2005, também na UFRGS) sobre sensibili-
dades da loucura na literatura brasileira no início do século XX (publicado em SANTOS, 2008); 3ª etapa – 
buscou-se reconhecer a vida de TR fora do manicômio, naquele mesmo período histórico, em uma pesquisa 
intitulada “Sensibilidades à margem” (2006-2008), coordenada pela professora Sandra Jatahy Pesavento, no 
âmbito do Núcleo de pesquisa em História (NPH), vinculado ao Departamento de História da UFRGS. O con-
junto desta correspondência existe apenas na íntegra como anexo da tese de doutorado intitulada Histórias de 
sensibilidades: espaços e narrativas da loucura em três tempos - Brasil 1905, 1020, 1937. Tese de Doutorado. 
IFCH - PPG em História. UFRGS. 2005. 397 p., depositada na biblioteca setorial do IFCH da UFRGS, tomo 
II (anexos).

3 Parafrenia, termo cunhado no fi nal do século XIX, era tradicionalmente utilizado na Medicina Psquiátrica, já 
no XX, para denominar as síndromes delirantes crônicas, que poderiam ou não evoluir para Esquizofrenia. 
Nos manuais psiquiátricos contemporâneos, é defi nida como um transtorno que inicia após os trinta anos de 
idade, e é caracterizado por apresentar um delírio insidioso, de base alucinatória, mal sistematizado, de fundo 
persecutório. É uma doença que evolui cronicamente, não dando espaço ao embrutecimento característico dos 
esquizofrênicos.

4 Todos estes dados foram retirados do Prontuário Médico de 1937, n. 7381, do Hospital Psiquiátrico São Pedro 
de Porto Alegre, onde constam as cartas do paciente TR (arquivado no Arquivo Público do Estado do Rio 
Grande do Sul).
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Na baixa deste paciente o médico descreveu-o como “tranquilo, ar de imperiosidade, 

sorriso irônico; diz o paciente sentir fraqueza na cabeça ao que devia excesso de trabalho 
mental e preocupações; é da profi ssão de padeiro; dedica-se desde algum tempo a estudar 
correntes philosóphicas, religião, política. Uma noite teve uma intuição mystica que lhe 
revelou o seu destino. Prevê acontecimentos futuros: a guerra da Espanha foi uma de suas 
previsões. Não tem quase afetividade: da própria internação não se queixa”(sic). 5

Estava escrito no prontuário que era de origem alemã, procedente de Canoas (que 
na época pertencia ao 4º Distrito de Gravataí) e de família de comerciantes com relativas 
posses. No encaminhamento feito pelo delegado de Canoas 6 já se revela este fato: “... 
conforme vontade da família sua internação correrá por conta própria.” Posteriormente, 
descobrimos que sua família, embora falasse alemão, eram considerados imigrantes russos, 
vindos de Lodz (Polônia) no fi nal do século XIX.7

No “Certifi cado de Internação”, assinado por médico da cidade de procedência (às 
vezes eram médicos da própria delegacia, outras vezes, de hospitais da cidade), estava 
escrito: “ideias de grandeza, absurdas e extravagantes, insônia”. 

A partir do relatado nos “Dados Comemorativos” 8 conseguimos apreender as 
seguintes informações, sobre a história pregressa do paciente, dadas pelo pai e irmão do 
paciente, no dia da baixa hospitalar: TR tinha ambos os pais vivos, era o primeiro dos oito 
fi lhos deste casal, a gravidez e o parto transcorreram normais e este último foi “a termo” 
(no prazo certo). Tinha quatro irmãos vivos e três outros morreram em tenra idade. Sobre 
os antecedentes hereditários e colaterais, quando questionados se havia casos na família de 
alienação mental, responderam que um tio avô do paciente era alienado. Não havia outros 
casos (na família) de doenças crônicas, suicidas, homicidas ou portadores de afecções do 
Sistema Nervoso. 

Sobre os antecedentes pessoais, TR não teve maiores problemas na primeira in-
fância e adolescência, exceto um ferimento na perna em jogo de futebol. Na idade adulta 
sofria dos intestinos (?) e contraiu sífi lis e gonorréia aos 24 anos, tendo feito tratamento 
adequado com “injeções”. Não fazia uso de bebidas alcoólicas nem outras substâncias tó-
xicas. Sua inteligência era normal antes da moléstia atual; seu caráter era alegre e instável 
(as opções oferecidas no questionário eram: alegria ou tristeza, otimismo ou pessimismo 
ou ainda instável). Era uma pessoa desconfi ada, impressionável, não era violento, nem 
impulsivo. Não o caracterizaram como mentiroso, simulador, inafetivo e brutal, nem 
pervertido sexualmente. 

Ao serem inqueridos sobre a “doença atual”, deram as seguintes respostas: a causa 
desta era atribuída a desgostos familiares e ciúmes. Apresentava mania de grandeza, escrevia 
muito, tinha ideias extravagantes. Sofria de insônia, não comia mais. Havia uns três anos 
teve ideias suicidas, mas não concretizou nenhum ato neste sentido. Nunca apresentou 
outras reações anti-sociais. Sobre sinais neurológicos observados (crises epiléticas, per-
turbações da palavra, etc.), responderam que TR tinha “ataques” (sem outra especifi cação 

5 Prontuário 7381, APRS. Mantive a ortografi a original em todos os documentos, fato este relevante para com-
preendermos as ideias e a personalidade de TR, uma vez que seu português escrito era rico e revelador.

6 Esta era uma das formas antigas de fazerem encaminhamentos de pacientes a um hospital psiquiátrico, ou seja, 
pela delegacia de polícia. Para maiores detalhes ver SANTOS (2005), capítulo 2.

7 Retornaremos a este ponto na segunda parte do artigo.
8 Os “Dados Comemorativos”, espécie de anamnese que era empregada nesta época, eram preenchidos no 

HPSP, muitas vezes, pela assistente social que entrevistava o familiar que trazia o doente ao hospital, e não 
pelos médicos. Este fato é sugestivo do quanto os médicos desta época não davam importância à história 
pessoal de um paciente. Todo este material encontra-se arquivado no prontuário médico.
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de que tipo). Vinha se tratando há muito tempo, mas também não informaram onde, nem 
como, nem há quanto tempo fazia. Às perguntas sobre se foi tentada cura por meios extra-
médicos, se já havia apresentado doença mental anteriormente, ou se teve internações em 
outros Sanatórios, não havia resposta escrita.

Na resenha médico- social, podemos detectar que TR casou- se aos 31 anos, com 
moça de 18. Teve uma primeira fi lha que faleceu com 1 ano. Na época da internação 
tinha um fi lho vivo, de 1 ano de idade. Sua juventude transcorreu em vida familiar, sem 
problemas. Era instruído, mas não informaram o grau de escolaridade, nem como era sua 
relação com os mestres e condiscípulos. Comportou-se bem no serviço militar e “levou 
um tiro de guerra”. Sua ocupação sempre foi no comércio, não teve insucessos na vida 
prática; nunca esteve em prisões nem sofreu processos judiciais. Não teve recentemente 
abalos morais. A situação fi nanceira da família era regular. Suas leituras de predileção 
eram jornais políticos. Era protestante, mas não praticava esta religião, conforme resposta 
de seu pai. À pergunta: “entregava-se a práticas de espiritismo, batuque ou feitiçarias?”, 
não houve resposta.

Estes dados informados pelos familiares, traçam, já, uma certa representação da 
doença, desde o ponto de vista da família, pois muitas coisas que o paciente relata de sua 
vida nas cartas que escreve não foram aí mencionadas, não foram respondidas. Além do 
mais, fi ca explícito o que eles supunham ser a causa da “doença atual”.

No seu prontuário não há muitas especifi cações (que em geral aparecem nas evolu-
ções dos médicos) do seu estado mental no hospital, a despeito dos quatro meses em que 
lá permaneceu. Há nove “evoluções” do médico, nada explicativas, somente assinando 
algum medicamento administrado, ou dando conta de uma agressão por ele sofrida na 
enfermaria, ou dando-lhe alta (“alta para ter tratamento em casa”). 

Não há especifi cação sobre o tratamento administrado, mas há no fi nal do primeiro 
mês de internação, uma “evolução” onde se lê: “Transferido para secção de terapêutica”. 
Embora não tenhamos encontrado nenhuma referência na papeleta médica sobre o méto-
do empregado neste paciente, ele era sifi lítico (tinha o exame laboratorial de Wasserman 
positivo), o que nos faz pensar, pelo menos, em Malarioterapia, que era o tratamento 
preferencial nesta época para este tipo de doença.

Assim, este “caso” pareceu-nos distinto de outros, por terem sido encontradas no 
prontuário treze cartas (doze cartas e um versinho)9 escritas pelo próprio paciente durante 
sua internação. Não é preciso frisar que estas cartas nunca chegaram a seus destinatários... 
Embora seu diagnóstico tenha sido “paraphrenia”, antigo, o conteúdo destas cartas talvez 
menos tenha a ver com “delírios” e muito com a própria história de vida de seu autor. Eram 
cartas em geral de muitas páginas, escritas na sua maioria em papel almaço, dirigidas a 
um suposto “amigo”, a editores de jornais, artigos para a imprensa (há um cujo título é “A 
avareza” e versa sobre o problema da avareza no mundo contemporâneo, que para ele era 
“uma das qualidades mais desprezíveis que o ser humano adquire e que está na vanguarda 

9 Na pesquisa de arquivo, ao serem encontradas estas missivas, optou-se por dispô-las na ordem das datas em 
que foram escritas pelo paciente e não na ordem aleatória em que foram encontradas e arquivadas na pape-
leta. Três delas foram encontradas sem data, então foram colocadas em ordem pelo contexto ou “gancho” 
que o paciente deixou nas anteriores. Apenas uma delas e o “versinho’ foram deixadas ao fi nal, pois não foi 
possível correlacionar o contexto diretamente com alguma outra. A carta em alemão, em suas duas versões 
foram mantidas no original, com a respectiva tradução (feita por nós) ao lado. Algumas palavras em alemão 
fi caram obscuras ao tradutor, sendo pouco compreensíveis em seu contexto. Optamos, então, por deixar entre 
parênteses a tradução literal da palavra ou frase.
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do mundo”), desabafos “fi losófi cos” (“Meditações e previsões sobre o futuro”)10, bem como 
aquelas dirigidas a “personalidades” de destaque da época como o Arcebispo Metropolita-
no e o Governador do Estado do Rio Grande do Sul. Algumas cartas são importantes, no 
sentido de ele contar sobre os problemas que teve com o pai e a família.

Ele apresentava, ao que se lê nestas várias cartas, ideias defi nidas sobre a religião 
católica, mas coloca-se como cristão (e não católico). Deixa transparecer uma certa admi-
ração pelo nazismo e pela pessoa de Hitler e foi adepto do integralismo e do positivismo. 
Queria a paz no mundo, embora seu mundo interno não vivesse em paz. Ao mesmo tempo, 
ele diz-se ex-integralista, refere a si mesmo como um judas, ou assemelha-se a Deus, e 
briga com a Igreja Católica e seus padres. Ama e odeia ao mesmo tempo: “Apaixonado 
por vós, vos odeio, porque pregais na igreja o cúmulo da imperfeição-perfeita.” 11

Esta dualidade de sentimentos e opiniões perpassam todas as cartas, o que é típico 
na sua condição patológica do momento (cisão psíquica). Neste sentido, os oxímoros e 
as metáforas com símbolos de opostos enriquecem seus escritos... Para dar conta do que 
quer transmitir, alguma pitada de ironia e a sátira são também ingredientes constantes. 
Cabe ainda ressaltar que, embora esteja preenchido nos dados de identifi cação da papeleta 
médica que seu grau de instrução é secundário, ele escreve muito bem, num português 
corretíssimo para a época, em todos os sentidos (tanto o formal, quanto o coloquial). No-
tamos, também, a partir do conteúdo da carta 4, que este homem queria ser um escritor, 
ou pelo menos era escrevendo que ele se sentia livre...

Suas opiniões não estão aqui para serem julgadas se certas ou erradas. Importa 
constatar que, para nós, elas não representam tão simples e necessariamente “ideias deli-
rantes”, pois elas retratam uma realidade, tanto interna (psicológica), quanto externa a ele 
próprio, como veremos adiante. 

Ao debruçar-me sobre os doentes e seu destino, compreendera que as ideias de 
perseguição e as alucinações se formam em torno de um núcleo signifi cativo. No 
fundo, há os dramas de uma vida, de uma esperança, de um desejo. Se não lhes com-
preendemos o sentido, é uma falha nossa. Nessas circunstâncias, compreendi pela 
primeira vez que na psicose jaz e se oculta uma psicologia geral da personalidade e 
nela se encontram todos os eternos incuráveis, obtusos, apáticos, se agita mais vida 
e sentido do que pensamos. No fundo, não descobrimos no doente mental nada de 
novo ou de desconhecido; encontramos nele as bases de nossa própria natureza... 
(JUNG, 1984, p. 117).

Conforme uma das cartas (carta número 11) ele foi afastado do negócio da família 
(padaria), embora as ideias que revertessem em lucro fossem suas, e relata que seu pai não 
gostava que ele passasse bom tempo de sua vida escrevendo (“isto era loucura”) e lendo 
fi losofi a e outros assuntos como política e religião.

Existem, também, cartas que são verdadeiros poemas, com depoimentos desespe-
rados, de quem está sofrendo e também passando por uma internação psiquiátrica, tendo 
contato com a realidade diária e aviltante de um hospício (“a todo instante sou interrompido 
por loucos que, ora me pedem cigarro, ora fogo, ora a penna. Para dizer-vos basta que estou 
escrevendo encostado da latrina e de cigarro na boca,...” - carta 3; “ando seboso, quando 
vão me tirar daqui?”; “aqui no hospital começo a ver fantasmas...”- carta 4). Com frequ-
ência, ele deixa transparecer em seus desabafos, a indignação sobre a falta de condições, 

10 Note-se que ele escreve no momento da ascensão dos regimes fascista e nazista no mundo e, aqui no Brasil 
irá começar o ‘Estado Novo’.

11 Carta 3, endereçada ao Arcebispo Metropolitano Dom João Becker. 



109

Volume 6 | 2011
lá dentro mesmo do hospital, de receber um pouco de papel para escrever (“...aqui nem a 
muque dão-me papel; Regime de hospital...” - carta 9; “rogo desculpar-me o feitio desta 
que é cara como tudo, aqui no hospital, onde estou e tenho que lutar com sérias difi culdades 
para adquirir um pouco de papel e tinta na altura, pois crêem que sou maníaco” - carta 7). 
Mas não deixa de admitir, em outros momentos, que está doente e precisa de tratamento 
(carta 6), quando diz, com ironia: “...attestando o meu estado de hyper-excitação nervosa, 
que claramente transparece naqueles versinhos rudes, pelo facto de reviver dias amargos 
e estar actualmente adoentado e em tratamento achando-me sob o açoite da medicina que 
desequilibra para equilibrar...”. 

Estamos diante de um material, narrativas, prenhe de sensibilidades, e, portanto, 
de sentido, e que revelam mais do que escondem, como se poderia imaginar ao aceitar-se 
a proposição de que as sensibilidades são intangíveis e não representáveis. A imaginação 
criadora, da qual também nos fala Paul Ricoeur a respeito da construção das narrativas 
históricas, é ingrediente intrínseco desta narrativa.

As sensibilidades se apresentam, portanto, como operações imaginárias de sentido e 
de representações do mundo, que conseguem tornar presente uma ausência e produzir, 
pela força do pensamento, uma experiência sensível do acontecido (memória). O 
sentimento faz perdurar a sensação e reproduzir esta interação com a realidade. A 
força da imaginação, em sua capacidade tanto mimética como criativa, está presente 
no processo de tradução da experiência humana (PESAVENTO, 2007, p. 15).

Escrever e ler eram duas ações que acompanhavam-no, desde menino. Seu pai 
relatou que o fi lho lia muito, e sua leitura predileta eram jornais políticos. Já TR diz, ao 
médico, que se dedica a estudar correntes fi losófi cas, religiosas e políticas há muito tempo. 
O que para um é sinal de loucura, para outro é um genuíno interesse pelo conhecimento. 
Eram atividades levadas a sério por ele, e em nenhum momento deixa transparecer que 
serviam como “uma boa atividade recreativa”, como o queriam os psiquiatras da época. 

É certo que ler – assim como escrever – requer concentração, atenção, um esforço. 
É muito feliz a metáfora utilizada por Kafka quando se refere a livros: “Um livro deve ser 
um machado para quebrar os mares congelados de nossas almas”. 12

Compartilha-se da noção, como se fosse uma visão de mundo, que a leitura, assim 
como a escritura, é um dos personagens principais na formação de uma personalidade, 
bem como na estruturação da relação com o mundo que a cerca. Em outras palavras, ler 
– e escrever – fortalece o “caráter” pessoal, bem como os laços sociais do indivíduo com 
o meio que o circunda, e mais ainda, promove a ponte com as refl exões mais profundas, 
aquelas que quebram o gelo da alma.

Ele amava ler e escrever. E isso sabia fazer muito bem; TR usou o machado kafkia-
no para desbravar o mais íntimo de sua psique, de sua alma. Estas cartas são testemunho 
sensível, de uma psique que sofria ... Mas, também, são verdadeiros depoimentos de uma 
época, sensibilidade fi na que traz até nós dor, sofrimento e... refl exão. 

Assim, TR recuperou várias discussões, internas e externas à psiquiatra de sua 
época, bem como construiu, desde dentro de seus delírios - a partir daqui já caracteri-
zados como imagens simbólicas de conteúdos que vinham do inconsciente - uma visão 
própria sobre a loucura – e também sobre sua loucura – e sobre alguns “acontecimentos 
históricos” do momento.

12 Excerto de uma carta , provavelmente de 1903, de Franz Kafka a seu amigo de infância, o historiador da arte, 
Oscar Pollak. In: Escritos sobre el arte de escribir. Madrid: Ediciones Fuentetaja, 2004. 
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Suas cartas são, também, repletas de símbolos, metáforas que o inconsciente produz, 

formando imagens psíquicas. Estas imagens, simbólicas, revelam mais que escondem, elas de-
monstram vida, e não doença – como o queria Freud e seus seguidores – na alma humana. 

E são elas que nos conduzem, pelo caminho de TR, um anônimo, que foi padeiro 
e saboeiro, que lia muito e que se lançou na vida também através de seus escritos, e não 
foi reconhecido – publicamente, como gostaria – no seu tempo, nem no depois ... a não 
ser pela pesquisa histórica aqui relatada.

O indivíduo é a realidade única. Quanto mais nos afastamos dele e nos 
aproximamos de ideias abstratas sobre o homo sapiens mais probabilidades 
temos de erros. Nesta época de convulsões sociais e drásticas mudanças é 
importante sabermos mais a respeito do ser humano, pois muito depende de 
suas qualidades mentais e morais. Para observarmos as coisas na sua justa 
perspectiva precisamos, porém, entender tanto o passado do homem como 
o seu presente. Daí a importância essencial (e social) de compreendermos 
mitos e símbolos (JUNG, 1983, p. 58).13

Pelo cunho do presente artigo, será impossível colocar todas as suas cartas in ex-
tenso, porém, arrisco neste breve espaço, colocar alguns excertos delas, uma vez que são 
desconhecidas do público leitor como um todo. As partes escolhidas referem-se a questões 
importantes, pessoais e sociais, discutidas por Theodoro em seus escritos auto-referenciais, 
em seu movimento de “arquivar a própria vida”.

CARTA 1 14

Ilmo Sr.
Vianna Moog
Correio do Povo

Li tua chronica da semana passada e estive ancioso por responde-la mas até hoje não tive 
oportunidade para fazel-o. Aqui em Teheran como tu sabes, a base fundamental, o regime 
interno é negar-se tudo, dando-se tudo, é nesta negação que reside a meu vêr, todo amor 
ao nosso próximo, do nosso ser. Foi um imenso prazer constatar que agora estás no Brasil 
estudando os costumes político- fi nanceiros deste paiz onde como já disseste noutra carta 
ninguém obedece e tudo corre como num aranjada assim sonho de 1001 noites...Tu bem 
sabes meu precioso amigo que nunca tive a ventura de transpôr as fronteiras de nossa querida 
Persia, terra que tu como bom persa que és, e não deixarás de ser para isso conheço-te sobe-
jamente, terra que para ti, para mim e para todo bom Persa que até hoje conseguimos aliar 
ao nosso ideal sagrado, representa o que todo Persa pensador ou não mais anceia, é ter uma 

13 Jung terminou de escrever este texto, que compõe o primeiro capítulo do livro, dez dias antes de sua morte, 
em junho de 1961. Na introdução desta obra, o coordenador John Freeman escreve: “O pensamento de Jung 
coloriu o mundo da psicologia moderna muito mais intensamente do que percebem aqueles que possuem 
conhecimentos superfi ciais da matéria. Termos como, por exemplo, “introvertido”, “extrovertido”, “com-
plexo” e “arquétipo” são todos conceitos seus que outros tomam de empréstimo e muitas vezes empregam 
mal. Mas a sua mais notável contribuição ao conhecimento psicológico é o conceito de inconsciente – não (à 
maneira de Freud) como uma espécie de “quarto de despejos” dos desejos reprimidos, mas como um mundo 
que é parte tão vital e real da vida de um indivíduo quanto o é o mundo consciente e “meditador” do ego. E 
infi nitamente mais amplo e mais rico. A linguagem e as “pessoas” do inconsciente são símbolos, e os meios 
de comunicação com este mundo são os sonhos.” E também, acrescenta-se, as imagens criativas dos escritos, 
literaturas, obras plásticas em geral e criações científi cas e fi losófi cas.

14 Aqui, opto em manter a grafi a original, conforme transcrição da carta de número 1 (por mim arranjada assim, 
ao colocá-las, todas, em uma ordem de datas e sentidos/signifi cados).
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pátria livre do    jugo extrangeiro, liberta por e em si mesma. Ah! meu caro Rustan como me 
sinto feliz nesta querida Teheran, aqui tudo é poesia e todos são poetas e se vencem as mais 
diffi ceis barreiras que se antepõe a cada indivíduo durante a peregrinação que faz dentro do 
próprio coração, de sua alma, do seu eu. Estou mais ou menos ao par do momento político 
que vive o Brasil, terra que ora visitas , também conheço perfeitamente o eixo político 
que creou uma verdadeira confusão de ideias, que não é exagero dizer, em todos paizes do 
universo. Caro amigo, sinto e lastimo imensamente que o Brasil não queira se orientar pelo 
livro mais sagrado de nossa terra e de todo mundo, que foi escripto com o próprio sangue 
do grande propheta que morreu pregado na cruz de Gotgotha, cuja vida foi ensinar a cada 
habitante deste mísero planeta o que mais nobre e belo o homem, uma consciencia sã de 
que nasceu para ser feliz e perfeito.

Liberdade doce liberdade, liberta-nos do jugo extrangeiro e de nós próprios.
Quem é que nos pode libertar do jugo extrangeiro e de nós mesmos? A Igreja!...porque 

já não o fez?...
Que grandes heróes e que grandes covardes são os padres! Porque não seguem o exemplo 

de nosso grande General Osório que dissera, “A minha maior honra será, mesmo depois de 
morto, quando eu souber que os povos do Universo queimaram seus arsenais”.

Meu caro amigo como vês transportei-me em espírito da nossa Teheran ao Brasil e estou 
contigo onde estiveres, no Rio de Janeiro ou em Porto Alegre e tenho me interessado tanto pelo 
Brasil, que estudei minuciosamente sua história; que povo heróico! Um. fremito de entusiasmo 
perpassa todo meu ser e te juro pelo sangue do meu sangue que hei de escrever em nosso idioma 
a história dessa grande nação de além mar. Depois voltarei ao meu ofício de saboeiro, de que 
sou profundo conhecedor, a fórmula que me deste por carta dá sabão é magnífi co e tem causado 
expanto nos meios scientífi cos de nosso paiz, tanto que já tem tido franca aceitação pelo paes 
da medicina, que hoje já não vacilam empregá-lo nos casos em que certas circunstâncias o 
requerem. Mas a fórmula, meu caro eu não vendo por preço nenhum, fi ca entre nós.

A seguir escreverei uma carta ao Arcebispo D. João Becker de Porto Alegre, cuja cópia 
te enviarei incontinenti, quero transmitir ao grande teólogo, que é o modo como nós, os 
Persianos, interpretam a paz de uma nação e os remedios para consegui-la. Com a carta ao 
Revmo. Arcebispo termina a obra que não é minha e sim do grande Deus todo poderoso que 
a escreve por minhas mãos. Teu sincero amigo Iben, Teheran

Nesta primeira carta de Theodoro, ele se utiliza do expediente das Cartas Persas, 
crônicas jornalísticas escritas por Vianna Moog e publicadas no periódico Correio de Povo de 
Porto Alegre nesta época (em alguns meses de 1937 e depois copiladas em livro pelo autor). 
TR as lia no jornal e criativamente expressava seu dia-a-dia no hospício a partir deste escrito: 
o que ele fazia, daria para dizer, é quase como uma “crônica de hospício”. Revelando aos 
poucos seu descontentamento com a internação e com a família, que o chamava de louco, 
não acreditava no que fazia e dizia, impondo que saísse do negócio familiar. 

Adianto aqui, que na segunda parte deste artigo, os leitores terão oportunidade de 
ver como estas ideias são corroboradas por seus fi lhos, entrevistados por mim, em uma 
etapa mais recente desta pesquisa (ano de 2007), onde colocam que sua mãe lhes dizia 
como os tios (irmãos de TR e cunhados de sua esposa) falavam dele e o que eles ouvem, 
atualmente, dos primos.

Também é nesta carta que ele refere pela primeira vez aquilo que talvez seja um 
dos motivos de seu adoecimento, ou seja, uma relação de amor e ódio com algum padre 
da igreja (“Que grandes heróes e que grandes covardes são os padres!”) história esta 
depreendida pela leitura e análise da obra como um todo.15 

15 Remeto os leitores à obras (SANTOS, 2005) e (SANTOS, 2008), onde as cartas de TR foram interpretadas 
neste aspecto. 
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Há uma carta escrita em alemão, endereçada a Hitler, onde consta uma confi ssão 

de fatos acontecidos a ele (foi seduzido por padres da igreja). Existem duas versões desta 
carta, como se uma (carta 5) fosse o rascunho e a outra aquela que deveria ser enviada 
(carta 4). Na primeira (carta 5) consta a confi ssão, na segunda (carta 4) não. Comparando 
com as outras cartas em português, encontramos nestas em alemão conteúdos semelhantes 
ou aproximados, dados estes que nos serviram de pistas para formularmos a história deste 
paciente e os problemas pelos quais estava passando neste momento específi co de crise. 

Assim, a carta 4 (“A confi ssão”) tornou-se a mais importante deste conjunto, na 
medida em que retrata, através do imaginário do doente, os conteúdos psicológicos que 
o afl igem. O simbolismo que nesta aparece (e é aquela que tem o “tom” mais “deliran-
te”), tanto ao nível de conteúdos pessoais como arquetípicos, revelam aos poucos, toda 
a “trama” que sua vida teceu, até desembocar na “loucura”, na sua dissociação psíquica. 
Como se fosse um fi lme passando diante de nossos olhos, aponta para a dualidade de 
sentimentos, para um drama não compreendido de um homem que manteve relações 
íntimas com um padre, a quem ele possivelmente amou e odiou... Esta carta apresenta 
a história psicológica e sensível de TR, história esta que faz a síntese entre a história 
pessoal e a história coletiva. 

Estas duas partes em alemão, está disposta como segue:

Hospital de alienados mentais:
Sabbado, 26 de junho de 1937.

PS: Queiram transmittir à Sua Excellencia snr. Adolph Hitler as minhas escusas, por ter 
lhe furtado o padre. Tenho vontade de condecorar o meu grande bemfeitor. Aqui há um 
italiano que fez uma chinella estrambolica qualquer, roubo-a e mandarei à allemanha (a 
chinella é feita de galhinhos de sinamomo) e (...) juntarei uma dedicatória como segue.

(A carta que se segue é uma cópia da carta escrita posteriormente, no dia seguinte- carta 5. 
É um enxerto onde a última parte da original (digitada em itálico na carta 5), que se confi -
gura como uma confi ssão, foi nesta omitida pelo autor. Por  seu caráter confessional, mas 
sobretudo pelo possível signifi cado de tal  omissão, este trecho será de grande importância 
para as nossas considerações analíticas. Como talvez tivesse o intuito de enviar esta e não a 
outra, foi omitida a última parte daquela )
Seiner Excellenz   Sua Excelência16

Herrn Adolf Hitler   Sr. Adolf Hitler
Dieses ding ist für den Mann  Esta coisa é para o homem
Der diesen Schlappen tragen kann  Que pode trazer este (pano)
Er hat Ihm gekrieg den Pfaffen  (Ele o enganou o “padreco”)
Weil Er dat Biest konnte Affen  Porque ele pode enganar a Besta
Ich schick es Ihm mit allem Dreck  Eu envio a Ele com toda a sujeira
Gott sei dank der Paff ist Weck  Graças a deus o (padreco) saiu
Schlag Sie tot die Paffenhünde   Mate (à pauladas) os (padrecos cachorros)
Diese Raubtiere Vagabunde  Estes predadores vagabundos
Hab’ i noch ni alles gesagt  Ainda não disse tudo
Adolf Hitler es sagen mag  Adolf Hitler o deve dizer
Wenn Er mich dafür will Lohnen  Se ele me quiser por isto recompensar
Brauche ich kein Palast bewohnen  Não preciso nenhum palácio habitar
Geb’ Er mir nen Pfaffen aus (ans) Papier Me livre ele dos padres de papel
Nen’ Gummi dran das auf der Brust  Da borracha sobre o peito
Der Pfaffe bammeln kann nach lust  O padre “copula” quando quer

16 Tradução do alemão para o português feita por Eduardo Engelsing Marcant. (1999)
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Dat will i haben weiter nischt.  Isto eu quero ter, nada mais.
Schade das die G’schicht schon aus ist. Pena que a história já acabou.
Dank voraus  Hochachtungsvoll  Agradeço em antecipação
Ihr kleiner Freund   Seu pequeno amigo
T. R.     T. R.
der “Truxa”    o “Truxa”

A chinella irá e terá a benção do papa, mas é a minha que vae. O resto entrego a ti 
Vianna e a vos todos, creio, para maior brilhantismo da cerimonia arranjar uma pseudo- 
revolta e depois envia uma cópia desta que por falta de papel não pude tirar.

Ando Seboso e tenho vontade de sahir quando vão me tirar daqui?
Creio que já tem confi ança bastante em mim e os bensedores não farão nada a mim. Vou 

metter uma carta pedindo um padre para me confessar, etc. Sou por enquanto teu (inimigo) 
Vae uma respectiva dedicatória, e tudo o mais, precisa ser digna de grande chefe.
Na voz do Upa eu tinha, agora, que avisar

CARTA 5  (original)   (tradução)

Seiner Excellenz   Sua Excelência
Herrn Adolf Hitler   Sr. Adolf Hitler
Dieses ding ist für den Mann  Esta coisa é para o homem
Der diesen Schlappen tragen kann  Que pode trazer este (pano)
Er hat Ihm gekrieg den Pfaffen  (Ele o enganou o padreco)
Weil Er dat Biest konnte Affen  Porque ele pode enganar a Besta
Ich schick es Ihm mit allem Dreck  Eu envio a Ele com toda a sujeira
Gott sei dank der Paff17 ist Weck  Graças a deus o (padreco) saiu
Schlag Sie tot die Paffenhünde   Mate (a pauladas) (os padrecos cachorros) 
Diese Raubtiere Vagabunde  Estes predadores vagabundos
Hab’ i noch ni alles gesagt  Ainda não disse tudo
Adolf Hitler es sagen mag  Adolf Hitler o deve dizer
Wenn Er mich dafür will Lohnen  Se ele me quiser por isto recompensar
Brauche ich kein Palast bewohnen  Não preciso nenhum palácio habitar
Geb’ Er mir nen Pfaffen aus (ans) Papier Me livre ele dos padres de papel
Nen’ Gummi dran das auf der Brust  Da borracha sobre o peito
Der Pfaffe bammeln kann nach lust.  O padre “copula” quando quer
Dat will i haben weiter nischt.  Isto eu quero ter, nada mais.
Schade das die G’schicht schon aus ist. Pena que a história já acabou.
Ehr”werden können Sie mich verzeihen? Excelência, poderia me perdoar?
Mich verführt haben die Pfaffenschafte18.  Os padres me seduziram, o que eu/
Was hätte ich getan?   O que eu poderia fazer?
Wenn ich zur letzten Stunde Gott   Se eu na última hora deus    
 hätte gesagt   t ivesse  dito  
tu es nicht du bist auf falschen  não faz isso tu estás no caminho falso

17 “Pfaffen” é “Weltgeistliche; (heute abwertender) Geistlicher” (WAHRIG, 1980, p. 983), portanto é mesmo 
o que chamaríamos de “padreco”, em tom pejorativo. Porém “Paffen”, que ele usa duas vezes é, por assim 
dizer, soprar a fumaça de cigarro ou charuto com barulho, isto também “Paff”. (Nota do tradutor) Existe a 
possibilidade de esquecimento do “f” para fi car “Pfaff”. Mas também, como se vê na análise do caso, o autor 
fazia trocadilhos e era irônico em muitas passagens de suas cartas, dando a entender, metaforicamente, o que 
havia acontecido sexualmente entre ele e o padre. Desta forma, o trocadilho entre charuto/cigarro/fumaça e 
“padrecos” possui um sentido.

18 O termo alemão para clero é Pfaffentum. A palavra Pfaffenschafte inexiste no Hochdeutsch (a língua padrão). 
Optamos pela tradução padres e não clero, por parecer-nos que TR quis referir-se a um número grande de 
indivíduos,  não porém ao todo da corporação. O uso do termo verführt  e o profundo tom de arrependimento 
moral que o autor confessa endossam  a conotação sexual do relato que a nossa interpretação defende. (Nota 
do tradutor)  
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weg geraten. Ich Hochwürden wollen  Eu excelência gostaria de 
gnädigst mir einen Beichvater senden, enviar-me por caridade um confessor,
werde alles beichten, habe jetzt noch etwas confessarei tudo, tenho agora um pouco 
bange, aber vielleicht tue ich es schriftlich,/ de medo, mas talvez eu faça isso por/
ich glaube    escrito, eu acho seria
es wäre besser denn so hätte die Kirche/ melhor porque assim teria a Igreja/
documente    documentos (registros)
um Ihre19 feinde niederzerschmettern. Warte/ para aniquilar (esmagar) os Seus/
aber geduldigst   inimigos. Mas espero com a máxima/ paciência
auf Euern befehlt.   pela Sua ordem. 
Glauben Excellenz na mir, haben   Acredite Excelência em mim o Senhor
Sie einen aufrichtigen Freund gefunden der die/ encontrou um sincero amigo que ama a/
Wahrheit liebt   verdade
Euer Hochwürden   Sua Excelência
Freuer Freund   Alegre amigo
T. R.    T. R.

P.S. Excellz. werden verzeihen dieses papier/  P.S. Excelên, queira me desculpar por/
gesandt zu haben. Mich dringt die innerliche/  ter-lhe enviado este papel. Em mim/
Not.     urge uma necessidade interior.
Sonntag, den 27. Juni 1937  Domingo, 27 de junho de 1937

Para que esta “confi ssão” seja compreendida em seu sentido mais amplo, segue-se 
o pensamento do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung: 

Em muitos casos psiquiátricos, o doente tem uma história que não é contada e que, 
em geral, ninguém conhece. Para mim, a verdadeira terapia só começa depois de 
examinada a história pessoal. Esta representa o segredo do paciente, segredo que o 
desesperou. Ao mesmo tempo, encerra a chave do tratamento. É, pois, indispensá-
vel que o médico saiba descobri-la. Ele deve propor perguntas que digam respeito 
ao homem em sua totalidade e não limitar-se apenas aos sintomas. Na maioria dos 
casos, não é sufi ciente explorar o material consciente... (JUNG, 1984, p. 44).

Mesmo que se fale aqui em aspectos psicológicos, a narrativa de Theodoro nada 
deixa a desejar a muitos escritores do período. E muito embora fosse considerado apenas 
um louco, e tivesse sido trancafi ado em hospício por sua família, sua escrita simbólica e 
plena de sensibilidades de uma época revela circunstâncias, demonstra práticas de exclu-
são – social e cultural – tanto da parte da ciência médica de então como de sua família. 
Como podia seu pai e sua mãe não entender que ele sofria e que queria ser muito mais do 
que estava fadado a ser? Afi nal, ele queria ser escritor e historiador, como de depreende 
de uma outra missiva, escrita ao General Flores da Cunha:

CARTA 7
Ilmo Sr. General
José Antônio Flores da Cunha
D. D. Governador do Estado
Porto Alegre

Saudações,
Tem a presente o fi m de hippothecarvos a inteira solidariedade deste vosso humilde e 

obscuro soldado, que já na revolução de trinta marchou nas fi leiras do exército da liberdade.

19 A forma do possessivo ihre (suas, seus) poderia referir-se tanto a Hitler quanto à Igreja. Sabemos referir-se ao 
primeiro pelo uso epistolar da maiúscula, quando o remetente refere-se ao destinatário. (Nota do tradutor) 
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Outrossim trago ao vosso conhecimento – conforme documentos juntos, que no meu 

obscuro modo de pensar poderão ser de utilidade para concorrer à victoria da causa da na-
ção, de qual sois nesta hora legítimo pioneiro e expoente máximo da vontade da nação – 
desejando apontar-vos os erros políticos do clero, que por intermédio de sua ingênua mas 
nefasta acção arruina indivíduos e leva à divergência toda uma nação e conforme attesta a 
história, desde remotos tempos, o mundo inteiro.

Já Napoleão em carta dirigida a um Superior da Igreja, no ano de 1796, acusava-a de 
perturbação da ordem interna de seu paiz, ameaçando confi scar-lhe os bens, caso se repe-
tissem tais desordens, promettendo, ainda, tocar os responsáveis cidade afora.

Conheceis sobejamente a história e, para não vos roubar inutilmente vosso precioso 
tempo não me servirei de outro argumentos, senão as cartas adjuntas.

Quer vosso soldado demonstrar ao seu recto e bravo general que, como sempre, sabe ser 
disciplinado e pede-vos, o indispensável apoio moral e material e vossas ordens para o porvir.

Como podeis deduzir pelas provas juntas está tudo prompto p/ a batalha esperando tão 
somente vossa autoritária voz de comando. Aproveito a oportunidade para subscrever-me.
De V. J.
Humilde Amo.e venerador
T. R.
Hospital São Pedro, 7 de julho de 1937.
PS: Rogo desculpar-me V. Excia o feitio desta que é cara como tudo, aqui no hospital, 
onde estou e tenho que lutar com sérias difi culdades para adquirir um pouco de papel e 
tinta na altura, pois creem que sou maníaco.

Preocupado que era com a situação do Brasil, escreve mais adiante em sua internação 
sobre o futuro do Brasil. Porém, retomando sua sensibilidade a respeito de sua doença e de 
sua família, memórias estas iniciadas na carta de número 1, a carta de número 11(escrita 
pouquíssimos dias antes da alta hospitalar) explícita também estas questões:

CARTA 11
À imprensa
Meditações e previsões sobre o futuro

O futuro é coisa que mais curiosidade nos desperta. Fica-se satisfeito quando, embora não 
acreditando na cartomancia, a cigana à qual damos um nichel, mais para ajuda-la que para nos 
dizer a tal tão tradicional sorte, diz uma porção de coisas entre as quais sempre uma ou outra 
é acertada. Geralmente nos contam coisas bôas. Mas a mim não interessa tanto saber algo do 
meu futuro individual e sim o futuro dos meus fi lhos e da humanidade. As cartas das quais leio 
esse inconfundível e inevitável porvir são as circunstâncias, que nunca enganam de um todo.

Vejamos: há 400 ou 500 anos atraz não se conhecia outro sistema de fabricar meias senão 
a mão; não se fabricava calçados senão a mão, etc. Hoje existem machinas que manejadas 
por um só indivíduo, produzem em 20 minutos 24 vezes mais que uma pessoa antigamente 
fazia trabalhando de sol a sol.

Deste e outros fatores podemos deduzir, sem receio de errar, que o mundo está no apogeu 
do desenvolvimento, se bem que quais diariamente surgem novidades no terreno da machinica, 
chimica, etc. Aquillo que serviu perfeitamente há 20 ou 30 anos, foi suplantado por coisa 
melhor, de mais rendimento sob qualquer ponto de vista, e o que hoje julgamos insuperável 
amanhã será superado e nos então exclamamos admirados: ora veja só!...

O mundo corre para frente, como cafre atacado de hydrophobia. O capital aumenta e se 
funde em emprezas poderosas: Institutos, Soc. Comm., e indústrias, que eliminam, quasi por 
completo hoje e completamente amanhã, a concorrência, de capital individual na proporção 
que a machina está por um só indivíduo. O plantador, como diz Remy Fonseca, é obrigado a 
utilizar-se do capital, hypothecando-lhe o produto que ainda está por nascer e para isso é obri-
gado pelas circunstâncias. Os “juros” que paga são elevadíssimos, além de arrumar fora disso a 
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cangalha, que lhe serve para o transporte nas pessimíssimas estradas de nossa terra, resultando 
disso um duplo prejuízo (mas aparente). Relatividade!...O capital, como já disse, se une e reune 
e tornará a se reunir até que teremos no Brasil a completa eliminação da classe média como nos 
E. Unidos. (Sei de um homem que saiu há cerca de vinte anos do Brasil com trezentos contos 
do bolso perdendo tudo nos E. Unidos. Há 2 anos mandou para cá um seu fi lho para estudar a 
situação do pequeno industrialista aqui, a fi m de tornar possível seu retorno, mas até hoje ainda 
não veio.) Existirá somente o operário e o grande capitalista, e até entre o primeiro existirá 
ainda, a concorrência individual, pois que as grandes empresas serão tantas que se estabelecerá 
a concorrência, como entre duas pessôas, obrigadas , de um lado pela necessidade, de outro 
pelo herdado egoísmo e fome ao poder, a suplantar a querer ser melhor enfi m...

Se o mundo continuar nesta marcha a hecatombe universal é inevitável. Uns devorarão 
aos outros, como lobos famintos...Vianna Moog disse: “No Brasil tudo muda, ninguém se 
entende e tudo vai bem!” O que se dá no Brasil dá-se com a maioria dos paizes. Nem o 
facismo, nem comunismo, nem ismo nenhum dará ao mundo a prosperidade se os povos 
não se convencerem de seu egoísmo. Comunismo e facismo não passam de um jogo passa-
tempo. Onde surge o comunismo surge o anticomunismo. Onde surge o nazi e o fasci surge 
o adversário. Poderão nascer destas “creanças” quantas quizerem, nada adiantará...O Brasil 
deve e está deixando de coxilar naquella confi ança inerte de que amanhã descobriremos um 
homem que pagará as dívidas do paiz, com seu bom governo. No Brasil tem de tudo menos 
união, e somente esta poderá salvá-lo de sua ruína completa. Deus foi brasileiro e ainda é, 
mandando que o vento nos apanhe a lenha e derrube caixos de bananas, que nem nos damos 
ao trabalho de ajuntar, prevenindo-nos para o futuro...Tomemos como exemplo a Itália, cujo 
povo para ajudar as custas da guerra à Abissínia, sacrifi cou parte de suas jóias...

Se dissermos hoje ao povo: o Brasil precisa de um auxílio semelhante para arrumar-se a 
fi m de se tornar uma potência que impõe respeito, as grandes massas nos chamarão de idiotas. 
O Brasil tem necessidade premente disso, se quer ter a mesma sorte da Abssínia.

Se o Brasil se arrumar, automaticamente se arrumarão os  demais paízes sulamericanos 
isso é tão lógico como um e um, são dois. As bôas relações diplomáticas depois serão a forta-
leza do continente sulamericano, que impedirá a invasão completa do extranjeiro, pois que a 
fi nanceira é um fato que não podemos omitir. Não precisamos de armamento p/ uma guerra, 
que é diffi cil sahir, dada a índole pacifi sta e soberanamente diplomata do nosso povo, mas tão 
somente para dar um golpe de diplomacia no extranjeiro que nos explora e vai lentamente se 
apoderando do país. O golpe segundo a minha opinião seria o mesmo de Hitler, com relação 
às dívidas de guerra, pois que nós pelo caminho que vamos só temos que nos enterrar mais 
em dívidas e se não me trae a memória o Brasil já fez até um empréstimo para pagar os juros 
dos E. Unidos. Ora se é assim! Quem empresta para pagar juros, está na situação de pagar 
juros sobre juros. Para que dizer mais? Todos nós sabemos disso. O que acho motivo de sérias 
aprehensões é que relativamente pouco tem sido feito para melhorar a situação ruinosa do 
país de nada vale. O único valor é o de ganhar tempo e mais cousa alguma.

Aproveito ainda a estadia aqui no hospital para escrever algumas ideias e considerações 
porque sei estas estão tendo bôa aceitação junto ao meio literário e autoritário do meu país 
por partirem de quem tem relativamente pouca cultura. Admiro- me as vezes que ainda há 
pessôas que me olham como quem está deparando com o milagre do século. Ora sabemos 
que destes pequenos milagres há milhões mundo afora, mas que não tem a petulância de 
se prevalecer da bondade e paciência de seu proximo como faço eu. Continuarei apezar, a 
escrever sei que contribuo com as minhas modestas linhas para a obra dos que pensam com 
sensatez nos problemas da atualidade mundial...Se os pequenos pensam como os grandes é 
signal seguro de que ambos estão certos. Disse que escreveria enquanto estou aqui porque 
em casa não poderei faze-lo, devido que pae mãe esposa irmãos se 

(estes dois pedaços de carta foram encontrados isoladamente, escritos em papéis dife-
rentes, e depois juntados neste trabalho pelo contexto)

anteporem a mim como uns endemoniados por julgarem que estou louco.
Meu pae esteve aqui me visitando no sabbado passado. Eu querendo conseguir mais liber-

dade em casa, disse-lhe em resposta a sua pergunta se já tinha deixado a mania de escrever que 
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se era loucura porque não me deixa esta. Foi quanto bastou para que pouco depois sahisse...
almente se despediu de mim. Para mim acho que esta contrariedade até é uma vantagem, 
pois que tenho notado, quando me incomodam, tenho até mais inspiração. É verdade que as 
vezes desanimo um pouco e não faltava muito me convencer da minha loucura...

A minha vida até hoje foi, nada mais, nada menos que um rosário de contrariedades 
deste quilate.

Sahi da sociedade que tive com meus irmãos porque estes se opunham ao meu plano de 
fabricar o pão com fermento Fleischmann, que naquella epocha estava sendo introduzido, 
com verdadeiro bombardeio de reclames. Conheço sobejamente a história do judeu, e pude 
avaliar que o fermento Fleischmann iria ser introduzido sem a menor dúvida. Ora, a casa 
teria soffrido um grande impulso progressista se fôssemos um dos primeiros a melhorar o 
artigo. Mas qual quem foi que disse que eu convencia os meus desta vantagem... A saboaria 
da qual faço parte nasceu da minha ideia. Todo o melhoramento da fabricasinha etc. (não 
exagero). E um dia o meu pae poz na mesma meu irmão (o mais moço da família) e pouco 
tempo depois por ocasião de uma forte crise de negócio (saboaria é um péssimo negócio) 
recebi estupefato, a ordem de procurar um emprego. Eu, que comecei a fazer sabão em latas 
de queirozene em minha casa, passando pouco tempo depois a fazel-o em casa de meu pae, 
num tacho um pouco maior, fui o primeiro a ter ordem para dar um jeito na vida.

Verdade é que a fabricasinha foi montada com capital de meu pae, mas meu irmão também. 
Não entrou com cousa alguma. Eu não sou dos que vivem em desharmonia com seus paes. 
Desde os 14 annos, com exepção de dois annos, trabalhei sempre com e para meus paes.

Dos fi lhos, que o velho meu pae gosta menos, sou eu, mas felizmente a minha mãe é 
ma santa p/ mim, mesmo que tenha que fazer o que lhe dicta o velho, tem agido c/ muita 
habilidade, servindo sempre de mediadora. Se digo que meu pae é homem de má índole 
minto. É tão somente no systema de orientação que sempre divergimos. Mas o meu grande 
amigo é o futuro e eu confi o plenamente nelle. Tenho esperança de sahir completamente 
curado deste hospital pois que a meu ver o factor máximo de minha moléstia é o excesso 
de trabalho physico e intellectual, para meu corpo enfermo, se bem que há outros factores. 
Enfi m uma causa age sobre a outra resultando o desequilíbrio da saúde. Terei errado dizendo 
tudo isso? Pouco já me importa. Tive que desabafar uma vez o que me ia no íntimo, mesmo 
que isso seja erro. O meu estado de saúde tem melhorado muito graças a attuação por parte 
dos scientistas inclusive o director deste hospital e quando me lembro da possibilidade de 
minha completa cura, tenho vontade de fi car mais um ou dois annos, não obstante ter muita 
saudade de esposa e fi lho que vejo uma vez por semana.
De V.V.S.S. Humilde amigo
T.R. H.S. Pedro 02 de setembro de 1937

Para que sua narrativa faça sentido, em uma “comunidade de sentidos partilhados”, 
passemos à memória e à visão de mundo de sua família, encontrada em pesquisa posterior 
na região metropolitana de Porto Alegre, cujos representantes atuais nada mais são do que 
seus próprios fi lhos e sobrinhos.

2. A memória familiar – esquecimento, silêncio e rupturas

Theodoro suicidou-se em 1938.
Esta constatação foi feita ao ouvir de Vilson, seu sobrinho, em 2007, uma declaração 

em voz quase inaudível: “Havia também o tio Theodoro, que se matou para o desgosto 
de nossa avó”. 20

20  O material relativo a esta parte da pesquisa, que inclui as entrevistas com várias pessoas vivas da 
família de Theodoro e muitas fotos de objetos seus, ainda está em compilação em sua íntegra para uma futura 
publicação mais completa sobre a vida e a obra de TR (Theodoro R.)
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Memória é um processo, onde se articulam afetos e representações; não existem me-

mórias fora de um contexto afetivo. Ao concordar-se com a autora destas ideias (GONDAR, 
2005), o signifi cado de encontrar a família de TR renova-se e adquire um vulto grandioso, 
quase como as ideias consideradas delirantes que ela tinha em sua internação e que lhe 
renderam o rótulo de “parafrênico”. Seria parafrenia o signifi cado simbólico e real de suas 
narrativas? Era “mania de perseguição” tudo aquilo que ele percebia em seus irmãos e pai, 
ao não deixá-lo concretizar algumas ideias criativas na padaria e na saboaria da família? 

E não é “grandioso” um historiador deparar-se com fonte de pesquisa tão ímpar e 
privilegiada quanto inusitada?

Atualmente, passados 74 anos destes escritos que se tem em mãos, suas ideias 
vieram à luz a partir de minha pesquisa e se pôde depreender um mundo raro de sensi-
bilidades, que nada tem a ver com delírios e alucinações. Finalmente TR conquistou sua 
glória como escritor!

Seja através da memória (e dos silêncios) familiar, seja através da historiografi a já 
existente sobre a história da loucura e das práticas de exclusão em nosso meio e no Brasil 21, 
articulamos as narrativas de TR em novas narrativas, constituindo um processo que talvez 
nunca cesse, pelo signifi cado que pode ter para nossa época pensar a sua época.

Sua família era de imigrantes, vinda de Lodz, Polônia, porém consideravam-se 
russos; ele suicidou-se dez meses após sua alta no hospital; morreu na Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre, para onde foi trazido depois de ter recebido dois tiros em 
Canoas (há a suposição que tenha sido assassinado, fato este que fi cou em segredo de 
justiça, como consta em sua causa mortis no atestado de óbito). Seus ossos estão numa 
vala comum do cemitério Batista de Porto Alegre, denotando que ele foi “esquecido” pela 
família. Ele tocava violino. E tudo o que escreveu em suas cartas, tidas como delirantes 
pelos médicos de sua época, eram questões reais de sua vida. TR foi padeiro, saboeiro, 
trabalhou na fábrica de engarrafar bebidas de um parente. Nada disto era mentira ou delírio, 
e tudo isto já estava escrito nas cartas.

O avô de TR, assim como seus pais, nasceu em Lodz, cidade fronteira entre Polônia 
e Rússia, pertencendo a uma ou a outra conforme a data das disputas de fronteiras. Vieram 
todos para o Brasil, em um navio, fugidos da guerra, com imigrantes poloneses/russos em 
1895, talvez todos no mesmo navio. O avô Karl T R (T é o mesmo nome próprio de TR) 
morreu no navio e foi atirado ao mar (segundo documentos, quando chegaram a Floria-
nópolis). A mãe de TR, nascida Schindler, provavelmente conheceu O R, fi lho de Karl T 
R, no navio, e casaram-se no Brasil, em Porto Alegre, em 1900. Há vários documentos e 
passaportes que confi rmam estes dados. Tiveram quatro fi lhos homens que viveram, entre 
eles TR, e uma fi lha mulher (Olinda) morta com 1 ano e 9 meses.

Alguns entrevistados, familiares da geração de seus fi lhos e netos, relatam que seus 
pais (irmãos e cunhadas de TR) contavam que ele lia muito e escrevia demais nas bordas 
dos jornais, e que esta sua sensibilidade para leitura e escrita é que o fez se matar. Nenhum 
entrevistado mencionou a internação no HPSP, deixando-nos a “quase” certeza que os 
irmãos de TR, sua esposa e seus pais nunca falaram sobre isto com seus fi lhos e netos. E 
este “silêncio” familiar é muito signifi cativo, como constata Pollack (1989), aqui podendo 
signifi car não um “esquecimento”, mas sim um ressentimento, ou uma necessidade de não 
se confrontar com sentimentos ambíguos que a menção desta morte prematura (suicídio) 
traria à tona. Existem nas lembranças de uns e outros, zonas de sombra, de silêncio, de 
“não-ditos”: “as fronteiras desses silêncios e “não-ditos” com o esquecimento defi nitivo 

21  Para estes dados ver as obras já mencionadas de SANTOS 2005 e 2008.
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e o reprimido inconsciente não são evidentemente estanques e estão em perpétuo deslo-
camento” (Pollack, 1989, p. 9).

Ao falar no suicídio de TR, todos aqueles que o mencionaram falaram em um tom 
de voz muito baixo ou então não o mencionaram espontaneamente. A discussão sobre o 
“tabu” do suicídio e da loucura, em uma família até aquele momento estruturada e uni-
da, faz-se importante. Em nenhum discurso familiar houve a associação entre loucura e 
suicídio. Porém, alguns relatam o fato de TR ler e escrever muito como sendo um fator 
desestabilizante de seu estado emocional que o levou ao suicídio. 

“Duas testemunhas nunca contam a mesma história e nenhuma história, ou memória, 
permanece para sempre a mesma” (SACKS, 2005) Foi exatamente assim ao construirmos 
mais um pouco da história/memória de TR e de seu mundo a partir das entrevistas fami-
liares contemporâneas.

Seu fi lho E., nascido em 1936, tinha pouco mais de dois anos quando seu pai se 
matou. Retém em sua memória, porque lhe contado e porque sensível à sua representação, 
o dia do cortejo levando o corpo no cemitério, aonde ele ia atrás da fi la, chorando muito e 
chamando o pai em alemão. Sim, pois TR ensinou alemão ao fi lho bebê, e ele só aprendeu 
português aos 4 anos, quando foi morar no interior do estado, com a família materna. Esta 
memória permanece viva em E., bem como tantas outras que carrega consigo: homem 
inteligente, sensível, tocava violino. 

No momento desta primeira entrevista com o fi lho de TR, este mostrou-nos o violino 
que pertencera a seu pai no passado, estivemos com ele em nossas mãos. O suicídio foi 
mencionado aos poucos pelo fi lho, e foi explícito sobre isto somente quando perguntei sobre 
a causa da morte. Aliás, foi um segredo de justiça, existiu um processo, ao suspeitarem 
de homicídio, por ele ter dois tiros na cabeça. TR foi encontrado no mato atrás da casa da 
rua Araçá, em Canoas. Ele era 11 anos mais velho que a esposa e a amava. Deixou uma 
carta explicando os motivos da morte, onde tem até gotas de sangue. Esta carta estava 
com a esposa H. M., até sua morte. Observou-se, assim, que TR não teve sua memória 
maculada pela esposa.

Existe também a fi lha, Maria, que como se imaginava, estava sendo gestada quando 
TR cometeu tal gesto. Talvez ela, atualmente católica fervorosa, esteja de posse da carta sui-
cida, bem como de muitos outros materiais, pois sendo mulher e morando com a mãe quase 
a vida toda, a intimidade de ambas deve ter as tornado cúmplices de revelações. Afi nal, M. 
só conhece o pai pelas fotos e pela memória dos outros. Mas ela silencia muita coisa...

Ficou claro que os fi lhos não sabem da internação psiquiátrica, bem como os outros 
familiares, os quais nunca a mencionaram. Tampouco parecem desconfi ar, pois se referem 
à causa da morte como um desgosto fi nanceiro. Porém, a esposa de E., quando este saiu da 
sala, contou que em conversa com sua sogra (esposa de TR e mãe de E.), foi-lhe revelado 
que ele tentara matar-se mais de uma vez. 

Comprovamos aqui o fato de TR não escrever delírios ou fantasias em suas cartas 
– não poderia ser isto razão para mantê-lo como um louco internado em um manicômio. 
Muito do que relatava sobre si era verídico (saboaria, padaria, a briga com irmãos). Mais 
motivos ainda têm-se para ver que ele falava a verdade, não era um louco e sim um homem 
que parecia não ter achado seu lugar no mundo, ou sofreu por outro motivo... Seu fi lho 
conta que ele era inteligente, e que escrevia em alemão. Tocava violino na orquestra de 
Porto Alegre, uma precursora da OSPA. Sua sensibilidade, marcante e viva, mostra-se nas 
palavras e na memória de seu fi lho: conta que seu pai pediu à esposa que desse o violino 
ao fi lho e que nunca o deixasse vendê-lo, pois nunca ninguém daria o real valor que ele 
tinha... O valor do dinheiro não valia o valor daquele instrumento para ele.
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Sua fi lha, M., uma senhora de 70 anos, pediu para desligarmos o gravador quando 

ela nos deu a única informação que não tínhamos ainda: sua mãe dizia que TR saiu da 
sociedade da padaria da família por causa de uma “sabotagem” dos irmãos; mas que os 
primos fi cam brabos, dizem que é invenção da mãe dela, esposa de TR (isto confi rma o que 
TR escrevia nas cartas). A provável causa do suicídio seria, assim, a briga com os irmãos 
e o descontentamento em que vivia na sociedade com estes e o pai. Deu alguns detalhes, 
poucos, sobre isto. Enfi m, ela foi a única que não nos mostrou fotos, documentos, etc. e 
disse que não os tem. Mas se desconfi a que ela os tenha, sim, mas não quer mostrar. Ao 
mesmo tempo, parece que a questão da internação no hospício ninguém sabe mesmo.

No meio de tantos silêncios, as cartas dele confi rmam o que a mãe dela disse, a 
grande amada de TR: houve brigas familiares e ele ressentia-se muito disto. Há mais coi-
sas escondidas, percebe-se, do que nos contam. Segredos familiares, ressentimentos, que 
perpassaram as gerações. Nota-se a desagregação da família como um todo, pois embora 
saibam uns dos outros, há um ramo que vive em Brasília (GO), um em Sapucaia do Sul 
(RS), outro em Canoas (RS), e mais um em Porto Alegre (RS) – tendo, recentemente, 
a família de Sapucaia encontrado a família de Brasília pelo Orkut. Vale notar que estes 
“ramos” referem-se aos fi lhos de TR e aos fi lhos de seus irmãos, portanto um parentesco 
bem próximo (primos em primeiro grau).

Embora Pollak, em seu texto, remeta a exemplos de um contexto coletivo e social 
mais amplo, suas refl exões sobre silêncio e memória são pertinentes também a casos 
individuais e de cunho familiar, adequando-se a caso específi co de história e memória 
familiares, quando diz: 

A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, separa, em 
nossos exemplos, uma memória coletiva subterrânea da sociedade civil dominada ou 
de grupos específi cos, de uma memória coletiva organizada que resume a imagem 
que uma sociedade majoritária ou o Estado desejam passar e impor. Distinguir entre 
conjunturas favoráveis ou desfavoráveis às memórias marginalizadas é de saída reco-
nhecer a que ponto o presente colore o passado. Conforme as circunstâncias, ocorre a 
emergência de certas lembranças, a ênfase é dada a um ou outro aspecto. Sobretudo a 
lembrança de guerras ou de grandes convulsões internas remete sempre ao presente, 
deformando e reinterpretando o passado. Assim também, há uma permanente inte-
ração entre o vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido. E essas constatações se 
aplicam a toda forma de memória, individual e coletiva, familiar, nacional e de peque-
nos grupos. O problema que se coloca a longo prazo para as memórias clandestinas 
e inaudíveis é o de sua transmissão intacta até o dia em que elas possam aproveitar 
uma ocasião para invadir o espaço público e passar do “não-dito” à contestação e à 
reivindicação; o problema de toda memória ofi cial é o de sua credibilidade, de sua 
aceitação e também de sua organização (POLLAK, 1989, p. 10).

Percebeu-se uma modifi cação no discurso familiar e, portanto, deste “não-dito”, 
com os sobrinhos de TR: Artur, e sua irmã, Mirna. A mãe deles, cunhada de TR, contava 
a seus fi lhos ainda crianças que TR passava as noites escrevendo em jornais, nas partes 
em branco das páginas; o neto de TR, fi lho de E., parece também sofrer de “manias de 
perseguição”, como eles diziam do próprio TR. Foi a primeira vez que este assunto, “mania 
de perseguição” foi tocado mais às claras, mesmo não sendo falado sobre hospitalização 
alguma nem usando a palavra “doença” ou a expressão “doença mental”. “Ele estudou 
muito, ele estudou muito, que enfraqueceu a cabeça e acabou com a vida dele”, disse um 
deles, referindo-se ao suicídio do tio TR. A mãe referia que ele lia demais, e ele era uma 
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pessoa que se impressionava com as coisas (SIC). “Por que tem o seguinte: ele era uma 
pessoa que se impressionava com o que lia; ele era muito inteligente e ensinou a vovó a 
ler”. O suicídio foi um choque na família, e aqui ambos discordam quando a entrevistadora 
perguntou se eles se lembram, uma vez que eram crianças: ele (Artur) diz que não e ela 
(Mirna) diz que sim, que lembra do episódio e do que comentaram a respeito: “ele deu um 
tiro na cabeça lá na aeronáutica, e ninguém sabe a causa; ele era muito estudioso”. Os fi lhos 
de TR são muito católicos (por parte da mãe) e o suicídio foi abafado na família. Artur é 
espiritualista e acredita que o espírito de TR já retornou e deve ser o fi lho de E. (portanto 
neto de TR e que também se chama E.): “ele repetiu o mesmo que a mãe contou sobre o tio 
TR; o tio gostava muito da nossa mãe, (...), a mãe contou que o tio TR falava muito, (...) 
ele fi cava a noite toda escrevendo em todos os espaços em branco disponíveis dos jornais, 
e escrevia que ele era perseguido pela igreja, bispos, religiosos.” Seu Artur acha que era na 
vida anterior, na Idade Média, que ele teria sido perseguido na Igreja. Afi rma que o fi lho 
de E. é igual, pois vive dizendo que têm pessoas o perseguindo em seu emprego. Igual ao 
avô (TR), diz Mirna. “Ele é diferente dos outros primos, se esconde, vive se esquivando.” 
“Tenho uma fotografi a do TR, era bem simpático, bonito, as moças gostavam muito dele”, 
disse Artur. TR escrevia muito, muito, muito. Pena que não guardaram seus escritos, disse 
Mirna. Memória esquecida, reprimida, sabotada, silenciada. 

Artur se lembra da casa em Canoas, do vovô Oscar (OR), um casarão, todo avaran-
dado, com árvores gigantescas, carro, muito grande e bonita. “Tinha uma biblioteca cheia 
de livros, e não falava muito com os netos. Atrás era a saboaria. Era enorme. A saboaria 
era somente do vovô. A padaria no início era do vovô, na Avenida Brasil, e depois passou 
por herança aos fi lhos (Arno, Alfredo e Oscar). Os irmãos se ajudavam muito. Sua mãe 
falava que TR era perseguido pelos religiosos e fi cava surpresa em relação a isto. O pai 
deles (irmão de TR) também lia muito, tinha uma cultura vasta, não era tão reservado, mas 
também não falava sobre a história da família. 

Esta última entrevista foi muito importante para nós, até para percebermos uma 
mudança no olhar familiar: inferem um caráter “hereditário” ou familiar de TR em seu 
neto. O que signifi ca isto? Confi rma-se que ele tinha “mania de perseguição”, mas esta 
era devido a que?

Os familiares vivos mais próximos e mais velhos (fi lhos e sobrinhos), até onde se 
observou, não sabem que TR esteve no manicômio, tampouco sabem da existência das 
cartas que foram deixadas nos prontuários. Sua esposa, assim como seus pais e irmãos 
(três), que viveram muito tempo em companhia dos fi lhos e netos e morreram bem velhos, 
parecem não ter contado sobre a internação de TR no HPSP de Porto Alegre.

Sua história acaba no suicídio e em seus ossos no “valão” comum do cemitério 
Batista? Este silêncio seria por conta de um tabu e um segredo familiar que ninguém reve-
la? Toca-se na noção de sensibilidade a respeito de uma vida humana, que traduz em sua 
trajetória (do hospício para o mundo) dor e sofrimento, bem como uma inadaptação aos 
parâmetros considerados normais pela sociedade, até culminar em seu ato suicida. Porém, 
sua literatura epistolar, reveladora das memórias retidas, ajuda a realizar este processo entre 
afetos e representações que dão o sentido deste conjunto de rememorações.

Considerações fi nais

A história de TR, embora trágica sob o ponto de vista humano, é fonte da esmeralda 
mais pura para o pesquisador e historiador da História Cultural, e porque não dizer, da 
literatura. Repleta de dobras, indícios, cacos e traços de um passado, individual, familiar 
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e coletivo, ela traz à tona memórias, sensibilidade e representações de um mundo somente 
possível a partir da rememoração e do imaginário construído pelas perguntas do presente 
a estes personagens e membros do passado. 

Como revela José Murilo de Carvalho (1994, p. 12), “um micro-fenômeno, car-
regado de cultura, de sentido, lhe permite, através de intrincadas conexões, chegar ao 
macro-social”. 

Sendo o imaginário a maneira pela qual as pessoas estruturam seu mundo e lhe 
dão signifi cado, as narrativas de TR e as posteriores narrativas orais de sua família de 
descendentes emparelham-se e distanciam-se, ao mesmo tempo, em sentido: este é o ca-
ráter muitas vezes paradoxal da memória, ao comportar também silêncios, esquecimentos, 
lembranças reprimidas.

Tampouco TR saberia naquela época que sua visão de mundo, incompreendida - 
incompreensão que possivelmente foi motivo de sua loucura e de sua morte – confi gura-se 
em um instrumento para analisarmos um processo mais amplo, sobre a sensibilidade de 
um mundo que exclui todo aquele que foge dos padrões da sanidade mental estabelecida 
pela medicina e pela própria sociedade.

Desde lá, do prontuário escondido, até agora, com o contato com a família, muitas 
coincidências aconteceram e parece, utilizando o recurso do imaginário, que TR realmente 
quer sair do anonimato. Este era seu grande sonho, pois ele tinha o que dizer ao mundo. 
Assim, temos TR de carne e osso mesclando-se com o TR personagem, e enquanto per-
sonagem ele tornou-se um operador de sensibilidades.

A partir das pistas deixadas por esta “literatura sensível da exclusão” e do material encon-
trado em seu prontuário, juntamente com o resgate da memória familiar re-traçamos a história 
de vida do personagem TR, desde seu espaço cotidiano até sua vida e morte na “vida real”. 

Deparou-se com confl itos de memórias: individuais e familiares, ditas ou silenciadas. 
Vilson (sobrinho) fala baixinho sobre o suicídio do tio, parecendo temer algo; E. (fi lho) 
desacredita no suicídio e prefere fi car com a hipótese de homicídio, dando muita ênfase 
aos dois projéteis encontrados, e tampouco revela a semelhança de seu fi lho com seu pai; 
M. (fi lha) pede que seja desligado o gravador e chama a atenção para o motivo do suicídio: 
uma briga em família; Artur (sobrinho) credita as intempéries de TR a vidas passadas, onde 
teria sido perseguido pela Inquisição; Mirna (sobrinha), induzida pela memória da mãe, 
enfatiza que ele escrevia muito nas margens dos jornais, trazendo os indícios mais fortes 
dos problemas emocionais que o afl igiam. Mas, também, não se pode deixar de referir que 
todos foram unânimes em falar na inteligência aguda e na sensibilidade de Theodoro.

Teríamos o direito de inferir que a distância existente entre os quatro ramos fami-
liares (fi lhos e netos de TR e de seus três irmãos) na atualidade, registrada por nós nas 
entrevistas, teria começado por este “racha” familiar do passado?

O que está em jogo na memória, como diz Pollack, é também o sentido da identidade 
individual e do grupo. Não sendo possível sustentar uma verdade apenas, as verdades sub-
jetivas fl oresceram (SARLO, 2007, p.39), afi rmando as sensibilidades de um indivíduo e de 
uma família, através de narrativas da memória e de narrativas da loucura – que nem sempre 
em confl ito e muitas vezes cortando um silêncio familiar redimensionaram o passado.

Portanto, sua vida pode ter sido interrompida pelo tiro suicida, mas não o processo 
de sua memória, que se tornou individual e coletiva neste resgate.

Termina-se esta exposição das memórias de Theodoro, com um versinho escrito 
por ele, no dorso de um papel de propaganda de chocolates, em 1937, em seu quarto no 
hospital psiquiátrico. Testemunho simples e sensível, de sua alma paradoxal, atormen-
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tada e confi ante num futuro, que existiu em sua imaginação e foi resgatado na narrativa 
histórica a partir do ano 2000: 

(La vae um Judas)
O sino da igreja havia,
Recém dado meio dia
Sob o céu turvo cinzento
Dum dia nebloso, friolento

Passam, ante mim, carregando a cruz
Qual se fosse uma visão
As esposas de Jesus

Oh castos anjos da piedade
Tendes na fronte a luz da santidade
Num anhelo à outra vida;
A eterna, nunca vivida
E o sino havia
Recém dado meio dia...
Anunciamos aquela alma
Que renunciou com calma
Que inda mais pura
Soffre toda tortura
Da cruciante dôr
Dum grande amôr
E não se engana quem em Deus confi a
(Pseudônimo) Ulysses Xavier do Rego
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Resenha

Las palavras viajeras (poemas).

Nubia Hanciau1 

a porta da casa aberta/ sonho feliz/ da viajeira que regres-
sa/ ao lar desnudo/ da ilha constante (p.25)

Como resenhar um livro de poesia que causa no resenhista constante maravilhamen-
to, um susto após outro, um desvelamento aqui, outro na página seguinte? pergunta-se o 
professor Luís Augusto Fischer, exatamente o que sinto ao resenhar As palavras viajeras 
(88 páginas), coletânea de poemas de Aimée G. Bolaños, publicada na Espanha em 2010, 
apresentada a seguir na Universidade de Ottawa, e lançada na 38ª Feira do Livro da FURG, 
na praia do Cassino, Rio Grande, RS, em 2011. 

Um(a) poeta ensaia várias vozes ao longo da carreira, e, ao persistir, alcança aquela 
que inconfundivelmente é a sua. As palavras viajeras interliga, pela sua temática, todas 
as fases da autora, desde Pensar a narrativa (2002) até Poesia insular de signo infi nito. 
Una lectura de poetas cubanas de la diáspora (Espanha, 2008). De poema a poema, os 52 
poemas compostos são divididos em quatro movimentos. O primeiro, intitulado Memórias, 
reúne notadamente refl exões e indagações a respeito da memória, seu lugar no dia a dia da 
poeta, a lembrança das percepções ou acontecimentos passados, fortemente infl uenciados 
pela organização em esquemas do conhecimento e espírito, cujo temperamento e caráter 
infl uenciam o processo da rememorização. Os 19 poemas que constituem essa primeira 
parte são precedidos por duas epígrafes, de Santa Tereza de Jesús e de Cecília Meireles, que 
sustentam as lembranças da autora das palavras viajantes ou “viajeiras” (ao optarmos por 
adotar o poético neologismo), e confi rmam que grande parte de nossa memória manifesta 
na vida quotidiana repousa na imaginação, nutrida pela afetividade, pelo sofrimento e pelo 
amor. Recorrendo às descrições das poetas, autoras das epígrafes e autora da coletânea, 
analistas dos sentimentos através dos séculos de literatura, lê-se desta última que “o tempo 
mítico é muito mais duradouro e essencial do que o tempo cotidiano; este toma sentido 
naquele e se move em círculos concêntricos os quais, na realidade, só se somam uma e 

1 Núbia Hanciau é professora titular no Programa de Mestrado em História da Literatura da Universidade Fe-
deral do Rio Grande (FURG), Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, fundou e coordenou o Núcleo de Estudos Canadenses da FURG (1998-2004). Autora de vários artigos 
em estudos literários, traduções e livros em co-organização, Até 2010 foi Editora da revista Interfaces Brasil/
Canadá (www.revistabecan.com.br ), hoje em sua 11ª edição. Suas publicações podem ser verifi cadas na 
plataforma Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4794495A0
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outra vez às realidades que os mitos nos recordam” (p.9). Assim, se os cenários e os modos 
de vida mudam de acordo com as épocas, surpreendemo-nos ao constatar a que ponto os 
textos os mais antigos como os mais modernos – de uma carta à Yahya à câmera obscura, 
de que nos fala Barthes ao aproximá-la de sua A câmera clara (1984, p. 53), quando “algo 
pertubador/ entrou na cena/ e na mudez da imagem/ o espaço se transformou teatro/ – se 
aplicam à personalidade do homem e da mulher contemporâneos. Pois, como a fotografi a 
é contingência pura, alguma coisa representada, ela fornece de imediato os detalhes que 
a poeta consegue com seus versos animar.

Todo poema responde às interrogações a respeito da memória, sem a qual ele não 
teria nascido. A memória tem também o papel de trazer ao presente o que permanece de 
nosso passado, que, sem ela, pareceria um grande vazio, afi rmam Jean-Yves e Marc Tadié, 
em Le sens de la mémoire [O sentido da memória] (1999, p.11). É do que tratam os versos 
de “El se retrata en el olvido” [Ele se retrata no esquecimento] ao presentifi car uma fi gura 
solidamente plantada no miserável piso do tempo (p.12), e, da mesma forma no verso “Ela 
[pálida e leve, que] não sabe que se retrata” (p.13). Do curto poema Inocência (p.14), na 
sequência, depreende-se a concepção de poesia em plena inocência e liberdade criativa, 
alguém que já não existe, mas que escreve à margem do retrato. Ao rememorar a família, a 
poeta retoma ao fi nal o tema da câmera, focaliza os planos do cenário eternizados naquele 
instante. Outros retratos se seguem, desabitados e/ou perdidos, signos de identidade que 
se impõe à memória, muitas vezes tomada como nostalgia. “Uma velha casa, um pórtico, 
uma sombra […] uma rua deserta…” lembra mais uma vez Barthes (1984, p.63). 

A foto – para Maya Islas, poeta e artista plástica das mais reconhecidas da diáspora 
cubana – é o instante do passado onde fi camos congelados em um eterno agora. Além das 
imagens captadas pela luz, que existem em tempo e espaço, permanecem igualmente as 
caras e os corpos do poema…; os poemas que descrevem as memórias através das fotos 
são elementos importantes para nos validarnos, nos estendermos à eternidade. 

“Nascida entre os mimos de uma casa senhorial”, habitada pelos sons do mar, o tema 
da habitabilidade é retomado ainda nos poemas fi nais do primeiro movimento memorial 
de Aimée G. Bolaños: “El patio particular”, “Casa”, “Hogar”, “Morada”, “

Casa de palabras” (p.23-27); nesses espaços concretos as representações imaginárias 
do lugar são colocadas em cena junto às noções de memória, de habitabilidade e hospi-
talidade, recorrentes em obras literárias e teóricas da contemporaneidade. Para Jacques 
Derrida um ato de hospitalidade só pode ser poético. É o que se vê ante as portas sempre 
abertas da nova casa onde “Ao anoitecer brincamos as cinco pedrinhas/ no degrau da porta 
da casa” (p.16), versos simples e familiares de Alberto Caeiro – “o mestre ingênuo” dos 
heterônimos e do próprio Fernando Pessoa –, os quais epigrafam os de Aimée, rememoram 
e enfatizam a própria consciência do existir, da infância, da presença da morte, do amor 
pela vida e pelos seres, que têm vínculo estreito com a localização. Pois estar no mundo 
e a re/constituição da memória dessa presença supõem o acúmulo de experiências vividas 
em um ou mais de um espaço. Mas se por um lado habitamos lugares, por outro, eles nos 
habitam ao longo de nossas existências. 

Entre esses poemas “do habitar” e o excerto de uma carta “incrivelmente poética” 
de Alina, ao fi nal das Memórias, a autora de Las palavras viajeras oferece à refl exão os 
fulgurantes versos de Orbia Tertius, que traduzo: “o poema é a palabra/ perdida/ sem ori-
gem nem destino/ em constante travessia/ […] o poema é a palabra/ perdida/ que habita 
a casa real/ da fi guração infi nita/” (p. 28). Nas palavras errantes é que viajam os poemas 
[escritos e] não escritos...  e chegam ao leitor da poeta, J. Guillermo Renart, professor 
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aposentado da Universidade de Ottawa, que aproxima com propriedade a leitura desses 
belíssimos versos às refl exões teóricas do canadense Northrop Frye: “[P]oesia, ... ‘canção 
de palavras´, linguagem em melodia insubstituível e iluminadora”.  

No segundo movimento, os Autoretratos, são compostos por 6 poemas anunciados 
pela epígrafe de Cecília Meirelles, “Entre mim e mim, há vastidões bastantes”. Os versos 
neste segmento levam ao momento mítico da ilha, às origens, à infância, e revelam a 
perplexidade frente ao universo. “Onde estou?” O ar nos esculpe e dá forma, diz Alejo 
Carpentier. A poeta Aimée não escapa a essa verdade, seus versos seguem essa linha de 
transformações, mais uma vez segundo a leitura de Maya Islas. O tema da identidade 
fraturada, tão caro ao pensamento pós-moderno, transparece; os estados de ânimo, ora 
desolados, ora angustiados ou apaixonados, se reproduzem em “confusas tramas”, “infi nitos 
ilegíveis”, “fi el ao ilusório do tecido”, “semelhante ao mesmo e ao diverso”, “na intricada 
tela imaginária” dos sujeitos líricos textuais. 

“O amor por uma pessoa determinada […] lindo acidente passageiro, menos real em 
certo sentido que as predisposições e opções que o precedem e a ele sobreviverão” (p. 41), 
fragmento da citação de Marguerite Yourcenar, introduz o terceiro movimento denominado 
Autoconfi ssões, poemas da revelação, que desvelam o amor recôndito que extravasa por 
meio da literatura. Metafóricamente o amor é o “albatros que no poema se libera” (p. 46). 
O objeto desse amor obscuro talvez o ignore: “o amor é a mais difícil das artes” (p. 59). Por 
meio da evocação de detalhes fantásticos – “sou louca por completo” (p. 67) – que a poeta 
insere para declarar-se, ousada em sua poesia sutil e delicada, ela solta as amarras que nos 
prendem ao dia a dia, alça voo, parecendo perceber que as pequenas e grandes tragédias, 
as dádivas que compõem o jogo da existencia fazem parte de um sentimento maior que 
nem sempre se pode dominar ou compreender. A liberdade, os pensamentos eróticos ou o 
afeto com que altera o senso comum de seus versos são os mesmos que podemos ter face 
à vida, tanto mais real quanto mais se deixa guiar pelo amor, que, como Dante escreveu na 
Divina Comédia, “move o sol e as outras estrelas” e rege, por si, todas as coisas.

Ao fi nal outros escritos são introduzidos, prosa de alta voltagem poética, na feliz 
ideia de utilizar cinco cartas de amor para falar de sensações e fi losofías. O ritmo esperado 
é rompido, expediente utilizado anteriormente na abertura (p.9), por meio da inserção de 
excertos de cartas, a primeira de Alina (p. 29-30), depois de María José (p. 65-66). Mas 
são as epístolas de fechamento da obra de autoria da poeta Aimée G. Bolaños, precedi-
das de excerto de Gertrudes Gómes de Avellaneda – a “Tula”, poetisa cubana, autora de 
extensa obra, numerosas cartas dirigidas a Ignacio de Cepeda y Alcalde – que permitem 
notadamente medir o olhar apaixonado, sem contenção, sobre o amor, o sofrimento, o 
afastamento do corpo desejado, e são elas, sem dúvida, o estímulo necessário à todo poeta, 
preguiçoso por natureza, para desdobrar suas frases. Nas cinco cartas as palavras carregam 
vida, liberdade, sofrimento lúcido; dizem a ausência, nomeiam o amor, transformam em 
poesia as lembranças da carne e das lágrimas.

O livro celebra ainda nas epígrafes além de F. Pessoa e seus heterônimos, C. Mei-
reles, M. Yourcenar, Kafka, Shakespeare, Rûmi, poeta e teólogo muçulmano persa, entre 
outros, transcendendo fronteiras étnicas e nacionais, traduzindo em termos de arte verbal a 
essência de cada qual; é também uma consideração acerca da mortalidade desses poetas e 
da sobrevivência de suas obras. Mas o que sobressai em As palavras viajeras é a profunda 
unidade, nem por isso carente de variedade, de tom e de temas, nascidos da experiência 
viajante da autora, que faz da viagem a condição do desabrochar de sua obra, e tenta viver 
na escritura a circunstância tão expressiva desta época, temas comuns, mas não menos 



128

Conexão Letras
verdadeiros na fi cção, segundo ela própria declara. Há uma tradição de viagem em Aimée 
G. Bolaños, que, gosto inerente à literatura, se desloca para romper com o habitual. De 
acordo com o anúncio do n. 39 da revista Hispano Cubana de Madrid (versão impressa e 
online), “este é um lindo livro ao amor e à amizade, em que o verso e a prosa, os poemas 
e as cartas se entrelaçam com harmonia e bom gosto, sua leitura proporcionando-nos um 
imenso prazer”. Poesia como confi ssão, sim, mas mais ainda, poesia como memória, co-
nhecimento do mundo, este é o patamar da belíssima obra de nossa poeta.

Desde o título original, palavras viajeiras/verba volant pelo mundo, o livro impõe 
sua marca central. O quadro da cobertura da pintora espanhola Remedios Varo, Trânsito 
em espiral, que, como a autora de As palavras viajeras, também teve experiência migran-
te, faz pensar nesse laboratório cosmopolita que serve para ouvir a pluralidade de vozes 
e reconhecer que os movimentos transculturais se desenvolvem não apenas da periferia 
para o centro, e vice-versa, mas formam redes de interações entre várias culturas e várias 
formas de mestiçagem, quer no seio de uma instituição literária particular, quer de modo 
continental ou até mundial caracterizados por relações multidirecionais. Exilada na França, 
mais tarde radicada no México, R. Varo foi fi gura central do surrealismo. A abertura ao 
mundo dos labirintos e espirais dá força à entrada aos poemas, que proporcionam poderosa 
metamorfose: a eles sempre se pode regressar e encontrar novo labirinto, novo mistério. 
As mulheres, com o rosto velado, viajam em diminutos barcos, movendo-se em espiral. 
Desenha-se o espaço do “entre” fazendo com que a poeta-narradora busque inspiração 
nesse não-lugar labiríntico, “em sua ilha-elo-labirinto” (p. 49), descubra o espaço “entre” 
os rios e nele habite, criando, assim, um espaço inédito no qual os sistemas lingüístico e 
simbólico pesam menos, lhe concedendo tempo para encontrar as palavras. Ao fi nal, em 
preto e branco, o quadro é retomado, fechando a quadratura.

Importante crítica da literatura e da arte (em breve lançando o livro Voces negras 
de la literatura de las Américas), Aimée G. Bolaños, “exilada voluntária”, instalada em 
Rio Grande a maior parte do ano, nasceu em Cienfuegos (Cuba), doutorou-se pela Rostock 
Universität, na Alemanha (1982), veio para o Brasil em1997 onde é professora de espanhol 
e suas literaturas na Universidade Federal do Rio Grande e professora adjunta na Uni-
versidade de Ottawa. Uma década depois pós-doutorou-se em Literatura Comparada pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2007, ano em que obtém a nacionalidade 
brasileira. Movimentada vida a sua, entre um porto de origem e outro de eleição. 

Mas quem sabe teria ela preferido perder-se em algum lugar nos caminhos errantes 
do sonho? Para conhecê-la é preciso adentrarmo-nos em seus escritos, que expressam sua 
vida íntima: “Para ti escrevo este livro que talvez lerás como um exercício de narcisismo, 
para mim uma paixão sincera. No Orbis Tertius, mundo ilusório das palavras viajeiras, sou 
um jogo de espelhos. Mas no centro de qualquer refl exo encontrarás, se a buscares, uma 
mulher amorosa, à beira do cansaço, que olha avidamente o mundo e se pergunta. Que 
ama a medida e corre livre. Que se nutre de si, de imagens. Que com fervor te oferece suas 
palavras” (p. 71). Alguns são confessionais. Em todos, porém, mesmo em cartas, prosas 
poéticas como esta, está presente o sujeito lírico, provavelmente a Aimée mais autêntica, 
aquela que preferirá que se leia seus versos em vez de ouvir suas aventuras do passado.
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Resenha

Quase a mesma coisa: Experiências de Tradução

Valéria Silveira Brisolara 1

Em Quase a mesma coisa, Umberto Eco dedica-se a uma questão cada vez mais 
presente na sua obra: a tradução e seu signifi cado. 

Eco já havia discutido questões relativas à tradução em Lector in Fabula (1979), 
Os Limites da Interpretação (1990) e A Busca da Língua Perfeita (1993). Entretanto, nesta 
obra faz uma retomada de todas as questões relacionadas à tradução que julga relevantes 
sem, em nenhum momento, deixar de reforçar que enfoca o tema a partir de sua perspectiva 
de escritor e semiólogo, o que faz com que traga um novo olhar a várias questões.

A obra é baseada em uma série de palestras dadas por Eco em 1998 na Universidade 
de Toronto. Talvez por isso o tom usado por Eco seja casual, mas ao mesmo tempo quase 
confi dencial, pois deixa claro que compartilhar é o objetivo da obra. O leitor sente-se 
interlocutor de uma conversa com Eco a todo instante.

Na introdução, Eco explica que a ideia do projeto surgiu de suas motivações ao 
pensar em como seus próprios textos eram afetados após passarem pelas mãos de um 
tradutor. Diferentemente da maioria dos escritores que afi rmam temer as traduções de 
suas obras, Eco refl ete sobre como seus textos transformam-se no momento em que são 
traduzidos, mas sem temer as mudanças inerentes do processo tradutório. Pelo contrário, 
o autor vai mais além e defende essas transformações, pois acredita que as mudanças são 
necessárias na transposição de um texto de uma língua à outra. Chega a admitir que talvez 
a tradução tenha melhorado alguns de seus textos devido às particularidades de cada língua. 
Tal posicionamento é incomum entre escritores e tem suscitado muito debate.

A obra é dividida em duas partes. Na primeira parte, Eco apresenta a tradução a partir 
de sua experiência pessoal tanto como tradutor como quanto escritor que já foi traduzido 
inúmeras vezes para diversas línguas. Nesta parte, Eco dedica-se a comentar as traduções 
de algumas de suas obras, como O nome da Rosa e Baudolino, e a explorar seu vasto co-
nhecimento de línguas dando inúmeros exemplos. Na segunda parte da obra, dedica-se aos 
aspectos mais teóricos da teoria da tradução, discutindo questões relacionadas à tradução 
e a reescritura, ou seja, aos limites da atividade tradutória e a tradução intersemiótica. 

A fi m de introduzir a noção de “dizer quase a mesma coisa”, que remete a noção 
de equivalência, que perpassa toda obra e dá nome ao primeiro capítulo, Eco inicia o livro 
de uma maneira inusitada. Eco usa a ferramenta de tradução do Altavista. Introduz frases 

1 Professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Letras do Centro Universitário Ritter dos Reis. Tra-
dutora Juramentada. E-mail: valeria_brisolara@uniritter.edu.br
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de suas obras no tradutor automático e analisa-as. Comenta os erros e os problemas que 
surgem através da tradução feita pelo Babylon e dedica-se a pensar o que falta à ferramenta 
de tradução para que consiga realizar uma tradução satisfatória. 

A partir disso, Eco dedica-se a explicar e a defender que traduzir, na sua visão, 
não é nada mais do que dizer quase a mesma coisa em outra língua. Parte então para a 
discussão das implicações de se dizer sempre quase a mesma coisa, mas nunca a mesma 
coisa em uma tradução. 

Assim, ao longo de toda obra defende a noção de tradução como negociação. 
Traduzir é sempre cortar ou acrescentar alguma coisa a partir de um texto o original. 
E a negociação é sempre sobre esses cortes a serem feitos e o que pode compensá-los, 
equivalendo-os, mesmo que não totalmente.

Ao comentar as traduções, e principalmente as traduções de suas próprias obras, 
diferentemente do que a maioria dos autores faz, é compreensivo e talvez até complacente 
com os tradutores de suas obras. Ao detectar elementos que poderiam ser considerados 
como erros da tradução, como os que o Altavista havia feito ao traduzir suas frases, tenta 
identifi car e entender o processo que levou o tradutor àquela tradução.

Em suma, Eco apresenta a sua visão sobre o que é a tradução e sobre os limites da 
atividade do tradutor e mostra-se otimista em relação à prática da tradução por aceitar os 
limites da atividade e entender os elementos envolvidos em todas as etapas do processo 
de tradução de uma obra. 

O título da obra de Eco remete à lição mais importa: uma tradução nunca será mais 
do que quase a mesma coisa, ou seja, sempre, uma outra coisa, um outro texto.
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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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