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BREVE NOTA DE APRESENTAÇÃO

Reúne este breve volume alguns dos mais importantes textos que, sobre 
a literatura e a cultura lusófonas, foram apresentados no decurso do II Sim-
pósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa.

Sob o vasto lema A língua portuguesa: ultrapassando fronteiras, juntando 
culturas, o II SIMELP teve lugar na Universidade de Évora, entre 6 e 10 de 
Outubro de 2009. Constituiu, na realidade, o encontro de várias centenas 
de participantes e estudiosos que, vindos de todos os continentes, em Évora 
debateram temas relacionados com o ensino e a investigação da língua, da 
literatura e da cultura dos países em que se fala o português.

Justificadamente, avultaram no encontro os estudos dedicados à 
língua e à linguística, à divulgação das Humanidades, à internacionali-
zação da língua portuguesa e à tradução. No que toca à representação das 
áreas da literatura e da cultura, o II SIMELP foi, naturalmente, menos 
prolífico. No entanto, dezenas de trabalhos sobre a investigação e o ensino 
da literatura e cultura lusófonas foram apresentados nas várias sessões dedi-
cadas a esses domínios. Todos os textos apresentados no II SIMELP e sele-
cionados pelos respetivos coordenadores encontram-se publicados on-line 
(www.simel p2009.uevora.pt).

Constitui, pois, a obra que ora se apresenta uma recolha julgada sufi-
cientemente representativa dos temas e qualidade desses trabalhos, apre-
sentados em todos os simpósios efetivamente realizados nas áreas referidas. 
A máxima fidelidade que quisemos manter relativamente a essa publi- 
cação anterior implicou que mantivéssemos, nos textos que escolhemos, a 
norma ortográfica aí vigente. Como primeiro critério da sua escolha, esta-
beleceu-se a preferência pelos textos assinados pelos coordenadores de 
cada simpósio – por se acreditar serem aqueles que, de alguma forma, mais 
fielmente reproduzem uma abordagem exemplar de cada tema proposto 
para reflexão. Casos houve em que, no entanto, outros textos foram esco-
lhidos pelos coordenadores, de entre os publicados em suporte digital pelo 
II SIMELP. Nesses casos, seguiu-se evidentemente essa sua escolha – pela 
razão óbvia de que, em encontro de tal dimensão, serão os coordenadores 
de cada simpósio os melhores avaliadores dos textos que previamente sele-



cionaram, por cuja apresentação foram responsáveis e cuja discussão orien-
taram. Assim, os textos que se seguem foram organizados segundo os temas 
dos simpósios que integraram.

Julgamos esta recolha, portanto, eloquente testemunho da extensão 
epistémica, variedade temática, profundidade analítica e fecundidade meto-
dológica dos estudos atuais sobre as literaturas e culturas do planeta lusó-
fono. Da literatura portuguesa da época clássica ao léxico rural da Bahia, da 
moderna produção para a infância à construção da linguagem jurídica no 
Brasil, do arquivo documental ao discurso amoroso, das geografias poéti-
cas à literatura de viagens, este acervo pode constituir, cremos, testemunho 
vivo da riqueza histórica, geográfica, cultural e literária do português, na sua 
pujante diversidade e na sua inequívoca, embora problemática identidade. 
Esse foi, justamente, o tema de um dos simpósios realizados1. E esse poderá
ser, ainda, na sua ambição eclética e na sua intocável pertinência, a afir-
mação da força de resistência da sua presença no mundo.

As organizadoras

aNa luÍsa VIlEla

ElIsa NuNEs EstEVEs

1 Aspectos históricos, culturais e literários do português: diversidade e identidade, coorde-
nado por Maria Lúcia Souza Castro e Nancy Rita Sento Sé de Assis, docentes e investigadoras 
da Universidade do Estado da Bahia.



tEMa 1

A  LITERATURA  PORTUGUESA
DOS  SÉCULOS  XVI  E  XVII  E  O  SEU  ENSINO:

NOVAS  PERSPECTIVAS

Simpósio coordenado por

hélIo J. s. alVEs (Universidade de Évora)

e MÁrCIa arruDa FraNCo (Universidade de São Paulo, Brasil) 





Por Quem os Sinos Dobram:
o lugar da literatura não contemporânea

no contexto do ensino universitário português

MICaEla raMoN

(DEPL - ILCH, Universidade do Minho)

1. Face ao repto lançado pelos organizadores deste painel temático, o 
qual se propõe reflectir sobre novas perspectivas relativas à literatura portu-
guesa dos séculos XVI e XVII e ao seu ensino, logo me ocorreu que uma 
tal reflexão ganharia em ser enquadrada no novo contexto da realidade do 
ensino superior em Portugal, pois, nos últimos anos, este tem sido objecto de 
várias adequações, realizadas na sequência das mudanças que o designado 
«processo de Bolonha» nele fez introduzir.

O título escolhido para esta intervenção pode denunciar um certo desen-
canto e assim condicionar aprioristicamente as expectativas do auditório, 
levando-o a antecipar um conteúdo centrado na enumeração dos problemas 
conexos com o ensino da literatura, mormente da não contemporânea, como 
manifestação da propalada crise das Humanidades1. Embora reconhecendo 
a legitimidade de tal interpretação, gostaria ainda assim de salvaguardar que 
é meu propósito conduzir esta reflexão de modo a, por um lado, e com base 
em dados empíricos, pôr em evidência o enquadramento da nova situação 
do ensino universitário face à implementação do processo de Bolonha; e, por 
outro, interpretar criticamente os fundamentos ideológicos subjacentes a 
tal processo, nomeadamente nas implicações que estes tiveram no desenho 
dos currículos dos chamados Cursos de Letras, ao nível da graduação e da 
pós-graduação, tomando como ponto de referência a realidade da Universi-
dade do Minho.

2.
2.1. Para que bem se compreendam os objectivos e as implicações do 

processo de Bolonha, talvez seja útil evocar alguns dos momentos-chave 
para a afirmação e a explicitação das suas propostas.

Comecemos, pois, por recordar que o processo de Bolonha diz respeito 
à organização de uma rede de ensino superior no espaço europeu, a qual 
possa responder ao objectivo que a Comissão Europeia, órgão responsável 

1 Para uma elucidativa síntese das etapas do processo conhecido sob esta designação, 
conferir texto da autoria do Professor Aguiar e Silva, intitulado «As Humanidades e a Cultura 
Pós-Moderna», in baPtIsta, 2007: 179-193.
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pelos interesses comuns dos países que integram a União, define como meta 
fundamental a atingir neste domínio e que se prende com a relação de forças 
entre a Europa e as restantes potências mundiais. Adoptando a formulação 
do Conselho Europeu de Lisboa de 2000, tal objectivo consiste em: «tornar-se 
[a Europa] na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e compe-
titiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável, 
com mais e melhores empresas, e com mais coesão social»2, o que, tendo em 
vista a declaração produzida no âmbito do Conselho Europeu de Barcelona 
de 2001, deveria ser alcançado até 2010, ou seja, já no próximo ano civil.

A constituição desta rede foi-se afirmando em diferentes fases das quais 
vale a pena destacar:

a)  A Declaração da Sorbonne, assinada em 25 de Março de 1998 pela 
França, Alemanha, Itália e Inglaterra, que introduziu o conceito de 
«Europa do Conhecimento» e que exortava os governos europeus a: 
i) adoptar um sistema de ensino superior de dois ciclos principais; 
ii) facilitar o reconhecimento de habilitações adoptando um sistema 
de créditos (ECTS) e semestralizando os planos de estudo; iii) promo-
ver a mobilidade dos estudantes; iv) articular os mestrados (progra- 
mas de pós-graduação curtos) com os doutoramentos (programas 
de pós-graduação longos); v) ter em vista a empregabilidade em res-
posta à liberdade do mercado.

b)  A Declaração de Bolonha, assinada já por 29 países, dentre os quais 
Portugal, em 19 de Junho de 1999, e que, «além de insistir nos dois 
ciclos, o primeiro com o mínimo de três anos, tendo sobretudo em 
vista o mercado de trabalho, [valorizava] o sistema de créditos como 
dinamizador da mobilidade dos estudantes e apoio à aprendizagem 
ao longo da vida, e [punha] o acento tónico (...) na avaliação da qua-
lidade no espaço europeu» (cf. nota 1).

c)  A Declaração de Praga, com data de 19 de Março de 2001, que esta-
beleceu a meta de 180 (mínimo) e 240 (máximo) créditos para o pri-
meiro ciclo do ensino superior, acentuando a relevância da formação 
obtida neste ciclo para a inserção no mercado de trabalho.

d)  A Conferência de Ministros da Educação (ou do Ensino Superior,
no caso português), ocorrida em 19 de Setembro de 2003, em 
Berlim, que enunciou vários princípios-guias para o desenvolvimento 
da European Higher Education Area, dentre os quais destacamos:
i) a «adopção de um sistema essencialmente baseado em dois ciclos: 
os ciclos devem ter orientações específicas e vários perfis correspon-

2 Citamos a partir do «Parecer sobre a implementação do processo de Bolonha», emitido 
por Adriano Moreira, e que consultámos em www.fenprof.pt/SUPERIOR, em 3/10/2009.
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dentes às diversas necessidades individuais, académicas e de mer-
cado, o primeiro dando acesso ao segundo (...), e o segundo dando 
acesso aos programas de doutoramento» (cf. nota 1).

No contexto português, o Conselho de Reitores das Universidades Por-
tuguesas (CRUP) tornou pública, em 17 de Abril de 2001, uma posição que 
preconizava, entre outras coisas que: i) o sistema português de ensino supe-
rior se deveria organizar em dois ciclos, visando o primeiro assumir relevân-
cia para o mercado laboral europeu; ii) deveria proceder-se a uma revisão 
dos quatro graus académicos então existentes: bacharel, licenciado, mestre e 
doutor; iii) o primeiro ciclo conferiria o grau de licenciado ao fim de quatro 
anos, com uma formação de banda larga, mas admitindo no último ano 
opções que pudessem conduzir a alguma especialização; iv) o segundo ciclo 
conduziria ao grau de mestre (1 ano) e/ou ao grau de doutor (3/4 anos de 
formação).

2.2. Tendo encarado a concretização do processo de Bolonha como 
um estímulo positivo e «como uma oportunidade para melhorar a qualidade 
e a relevância das formações ministradas»3, a Universidade do Minho foi
pioneira na realização das reformas inerentes a este processo, tendo inte-
grado o grupo das universidades portuguesas que primeiramente levaram a 
cabo as adaptações exigidas pelas realidades emergentes no novo contexto 
europeu do ensino superior.

Como consequência, desde 2005 que todos os projectos de ensino e 
todos os programas de curso estão estruturados em termos de resultados de 
aprendizagem, encontrando-se presentemente a funcionar de acordo com o 
modelo de Bolonha. Esta adaptação dos cursos implicou mudanças signi-
ficativas, em primeiro lugar, a nível do desenho curricular dos planos de 
estudo; depois, e consequentemente, também a nível da carga horária, dos 
processos de ensino-aprendizagem e dos métodos de avaliação.

Em termos práticos, e embora só muito tardiamente tenha sido promul-
gada legislação nestas matérias, o Conselho Académico da Universidade do 
Minho aprovou, a partir de 2005, documentação diversa relativa às orienta-
ções gerais a seguir na formatação dos cursos de graduação (1.º ciclo), tendo 
optado por que estes, na sua grande maioria, não implicassem a realização 
de um Mestrado Integrado e se concluíssem, portanto, com a realização de 
seis semestres lectivos correspondentes a 180 ECTS.

Para o Instituto de Letras e Ciências Humanas, escola a que pertenço, 
tal implicou a abolição dos tradicionais cursos de ensino, com uma duração 
de cinco anos e disciplinas com uma carga horária semanal de 4 horas (na 

3 Citamos a partir do «Relatório de Concretização do Processo de Bolonha na Universi-
dade do Minho», publicado em Dezembro de 2008, e que pode ser consultado em www.gaque.
uminho.pt/uploads/Rel_Concretizacao_Bolonha.pdf.
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sua grande maioria), surgindo em lugar destes novas propostas de formação 
graduada que se consubstanciam, no presente, na seguinte oferta: Licencia-
tura em Estudos Portugueses e Lusófonos (EPL); Licenciatura em Línguas 
e Literaturas Europeias (LLE); Licenciatura em Línguas Aplicadas (LA); e 
Licenciatura em Línguas e Culturas Orientais (LCO). Os planos curriculares 
de cada uma destas licenciaturas desenvolvem-se em seis semestres lectivos, 
sendo reservadas 3 horas de contacto semanais para a leccionação da quase 
totalidade das unidades curriculares que os compõem.

O encurtamento temporal dos planos de estudo, quer em número de 
anos lectivos, quer de horas semanais de trabalho presencial, obrigou a uma 
reformulação dos currículos, que, cumulativamente, passaram a contem-
plar, com carácter obrigatório, um leque de unidades curriculares opcionais 
da área das «Tecnologias e Profissionalização», bem assim como um outro 
conjunto de disciplinas subsidiárias de novos campos de saber como sejam 
os Estudos Culturais; os Estudos Pós-Coloniais; os Estudos de Interartes e 
Média; os Estudos de Cinema, etc. Neste contexto, a literatura portuguesa  
anterior ao século XIX é objecto de estudo de duas ou três unidades curri-
culares semestrais (conforme se trate do curso de EPL ou do de LLE, 
respectivamente; os restantes cursos não a incluem sequer nos seus planos 
de estudo), num universo total de trinta e cinco unidades curriculares previs-
tas pelos planos de cada um dos cursos.

3. Face ao panorama que acaba de ser traçado, uma questão se coloca: 
como interpretar este retraimento da literatura não contemporânea enquanto 
objecto de estudo dos programas universitários dos cursos de Humani-
dades?

A situação pode ser vista como uma extensão do cenário do ensino 
pré-universitário, o qual tem igualmente sido alvo de reconfigurações curri-
culares que encurtam o espaço reservado ao estudo de textos não contem-
porâneos. Nesses níveis de ensino, a discussão do problema tende a desen-
volver-se em torno de dois argumentos principais que traduzem posições 
antagónicas: por um lado, enfatiza-se o elevado grau de reconhecimento 
que a comunidade atribui a muitos textos não contemporâneos, enquanto 
objectos detentores do estatuto de obras-primas da literatura portuguesa, 
para assim legitimar a sua presença nos currículos; paradoxalmente, por 
outro lado, invoca-se o distanciamento cronológico dos alunos face ao 
contexto de produção dessa literatura para justificar a maior insistência nas 
produções contemporâneas, mais reconhecíveis porque mais próximas dos 
quotidianos e dos universos cognitivos e culturais dos jovens estudantes.

Contudo, uma possível resposta à interrogação formulada ganha igual-
mente sentido no quadro configurado pela produção normativa emanada 
das instâncias políticas e académicas, nomeadamente a Comissão Europeia, 
o Estado português e o CRUP. Assim, uma explicação pode ser encontrada 
nos próprios documentos orientadores da implementação do processo de 
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Bolonha a que fizemos referência no ponto 2.1. deste texto. A tónica posta 
pelas sucessivas Declarações e Convenções europeias, secundadas pelo 
CRUP, na articulação entre a formação académica de primeiro ciclo e o mer-
cado de trabalho não é mais do que o corolário de uma posição ideológica 
dominada por aquilo a que se pode chamar um «cientifismo tecnológico», que 
entroniza o saber prático e o conhecimento científico entendido em sentido 
restrito, ou seja, como aquele que garante uma actuação eficaz na superação 
de obstáculos «naturais» e na resolução de problemas através da técnica. 
Uma tal ideologia sobressai na reconfiguração da Universidade pós-Bolonha, 
que se pretende organizada de acordo com pressupostos em tudo distantes 
do modelo humboldtiano segundo o qual o saber não poderia subordinar-se  
ao saber-fazer, isto é, a formação académica de nível universitário não 
deveria «ser reduzida à aquisição de uma competência técnica sectorial» 
(ÁlVarEs e DIogo, 1997: 7) 4. Se assim fosse, como reconhece George Steiner, 
um pensador oriundo da própria área das ciências humanas, «o culto e a 
prática das humanidades, o convívio assíduo com os livros e o estudo deles 
[acabariam] por ser factores de desumanização», no sentido em que «[pode-
riam] dificultar-nos a resposta activa a uma realidade política e social com-
plexa, [tornando] mais difícil o empenhamento total relativamente às reali-
dades circunstanciais» (StEINEr, 2006: 48-49).

Como já noutro contexto tive ensejo de escrever (DIogo e RaMoN, 2005: 
497), longe vão os tempos em que o estado do ensino da literatura não con-
temporânea dispensava reflexões e ainda mais argumentação justificativa, 
estando, como estava, essa literatura imbuída da aura de clássica, canónica, 
fundacional, e associando-se, por isso mesmo, sobretudo a produzida nos 
séculos XVI e XVII, à própria ideia de nação como pátria e da língua como 
factor identitário fundamental da «portugalidade», base de um sentimento 
agregador da comunidade. A pulsão sistólica que se manifestou nos currí-
culos universitários da era pós-Bolonha não deixa, pois, de estar de acordo 
com a «sensibilidade vital» do nosso tempo.

Aqui chegados, parece-nos pertinente proceder a um pequeno excurso 
que nos conduz a Ortega y Gasset. Num texto de 1923 intitulado «El Tema 
de Nuestro Tiempo», agora republicado pela Alianza no terceiro volume 
das Obras Completas do filósofo, Gasset reflecte sobre o conceito de geração, 
considerando-o «el concepto más importante de la história, y, por decirlo 
así, el gozne sobre que ésta ejecuta sus movimientos» (ortEga y gassEt,
1994: 147). Para o influente filósofo, nas diferentes épocas históricas podem 

4 Também Aguiar e Silva, no texto já anteriormente citado, expõe com toda a clareza esta 
evidência: «O modelo da Universidade humboldtiana como centro autónomo de construção do 
conhecimento e da procura livre da verdade, o modelo da Universidade como instituição que 
preserva, estuda e difunde os valores universais e os valores nacionais da cultura, o modelo da 
Universidade como Escola que também educa ética e civicamente os seus alunos, entraram em 
colapso e o que ficou, o que resta em seu lugar, é o que Bill Readings (...) denominou (...) A Uni-
versidade em ruínas», in BaPtIsta, 2007: 185-186.
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ser protagonistas dois tipos diversos de gerações: as gerações fiéis ou de «filo-
sofía pacífica» e as gerações infiéis ou de «filosofía beligerante». As primeiras 
aceitam e valorizam a herança recebida do passado; já as últimas, questio-
nam-na e aspiram a destruí-la «mediante su radical superación» (ortEga 
y gassEt, 1994: 146).

O tempo em que vivemos, dominado por uma cultura pós-moderna, 
caracteriza-se sem dúvida por ser um tempo de «filosofia beligerante». Como 
ensina Aguiar e Silva, «a pós-modernidade, na sua lógica profunda, rasura a 
tradição – apenas a recupera e celebra como mercadoria e como adereço nas 
sucessivas vagas de mode rétro –, é historicamente amnésica, relativiza todos 
os valores, amalgama e confunde, numa porosidade sem filtros, os vários 
níveis da cultura e da literatura, os discursos das diferentes artes, os diversos 
estilos epocais, os objectos artísticos e os objectos da quotidianidade» 
(in BaPtIsta, 2007: 182), revelando-se, por isso mesmo, terreno inóspito 
ao cultivo das humanidades. Todavia, embora possa não ser politicamente 
correcto afirmá-lo, continua a fazer sentido a ideia de que a nossa civilização 
tem um carácter marcadamente textual e de que é nessa matriz textual que 
melhor se preserva a sua especificidade, já que não só a palavra e os textos 
são definitórios da própria natureza humana, como também são o garante 
da sua perenidade, pois que as «palavras, uma vez transcritas, publicadas 
e republicadas, hão-de durar mais do que o bronze e continuar a ecoar no 
ouvido e na consciência dos homens quando todos os mármores se tiverem 
desfeito em pó» (StEINEr, 2006: 21). Como tal, o conhecimento, a hermenêu-
tica e a crítica de textos produzidos no passado propiciam experiências de 
descentramento e de alteridade particularmente propícias à representação da 
experiência humana e ao desenvolvimento da capacidade de actuação ética 
e cívica que se situam muito para além da mera instrumentalidade prática.

Em jeito de conclusão, permita-se-nos aduzir uma derradeira ideia, esta 
colhida no pensamento de Ernst Robert Curtius: é ela a de que «a literatura 
tem sido um objecto escolar [desde o século VI a.C.] e a continuidade da lite-
ratura europeia é solidária da existência das escolas (CurtIus, 1973: 36 apud 
DIogo e RaMoN, 2005: 504). Tal ideia permite-nos fechar o círculo da relação 
entre a tradição (de onde espreita a literatura não contemporânea) e a espe-
cificidade humana caracterizada pelo uso da razão e da linguagem. Compete 
à escola, leia-se à Universidade, não quebrar o elo desta corrente, mesmo 
que os tempos não sejam benéficos nem em termos de pertinência, nem de 
reconhecimento social; dito de outro modo, compete-lhe interpretar e gerir 
a exigência de reposicionamento da literatura não contemporânea face a um 
novo quadro de tensões e contradições que reflecte, por um lado, o próprio 
estatuto da literatura destes períodos nas sociedades contemporâneas e, 
por outro, o seu reconhecimento enquanto lugar de experiência linguística, 
cognitiva, social, estética e ética.
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Ensinar Os Lusíadas:
ansiedade e desinteresse

João r. FIguEIrEDo1

Resumo: O poema épico de Camões articula uma dialéctica entre uma pretensão 
didáctica exacerbada e a desilusão perante os resultados desse programa. Um tal conflito, 
apesar de expresso em clave melancólica, não é necessariamente decepcionante para o 
leitor. Pelo contrário, a redefinição do género épico que dele decorre é pertinente de um 
ponto de vista estético. Nesse sentido, considerada a relativa dissociação entre política 
e arte, o ensino de Os Lusíadas afirma, em acto, a natureza desinteressada do estudo da 
literatura, liberto de finalidades pragmáticas, e por isso tornado semelhante ao exercício 
da virtude, na formulação de Stanley Fish. Tal como, no final do poema, a decepção é 
resgatada pela predisposição para repetir o exercício, também os leitores reincidem na 
interpretação do texto, conscientes, todavia, como o autor nas suas ambições de alterar o 
curso da História, dos riscos de falhar na compreensão de inúmeras opacidades exegéticas 
recalcitrantes.

Palavras-chave: Camões, Lusíadas, ensino, Fish, literatura.

Há poucos momentos mais luminosos na literatura crítica sobre Camões 
do que a análise que António José Saraiva fez do verso «o falso Deus adora o 
verdadeiro», na estância 12 do Canto II de Os Lusíadas. Em Mombaça, Baco, 
sempre temeroso dos avanços de Vasco da Gama ao longo da costa oriental 
de África, prepara-lhe uma cilada, dando a entender que a ilha é habitada 
por cristãos, logo, hospitaleira. Com um tal propósito, adquire o aspecto de 
um sacerdote cristão e, numa casa da cidade, constrói um altar onde se vêem 
pintados alguns elementos centrais da iconografia religiosa que os portu-
gueses de imediato reconheceriam: a pomba do Espírito Santo, a Virgem e 
os Doze Apóstolos durante o Pentecostes. Os dois condenados que Vasco da 
Gama manda a terra em missão exploratória acreditam no disfarce de Baco, 
que queima incenso diante do altar, e acabam por comunicar ao capitão que 
havia cristãos naquela terra. O embuste báquico é preparado num crescendo 
que culmina no oxímoro conclusivo da estância 12:

Aqui os dous companheiros, conduzidos
Onde com este engano Baco estava,
Põe em terra os giolhos, e os sentidos

1 Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Departamento de Literaturas Românicas, 
Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa, Portugal, jfigueiredo@fl.ul.pt.
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Naquele Deus que o Mundo governava.
Os cheiros excelentes, produzidos
Na Pancaia odorífera, queimava
O Tioneu, e assi por derradeiro
O falso Deus adora o verdadeiro.  (II, 12)

Muito agudamente, António José Saraiva observa que o sujeito da 
oração contida no último verso tanto pode ser «o falso Deus» como o «verda-
deiro», dada a possibilidade, autorizada pela sintaxe, de inverter os termos. 
E assim, se «o falso Deus» é o sujeito da frase, então Baco, um ídolo pagão, 
está a venerar o único Deus que a doutrina cristã aceita como verdadeiro. 
Se, ao invés, «o falso Deus» é o objecto directo do verbo «adora», então todo 
o sentido do verso pode ser reconfigurado já não à luz das crenças religiosas 
da maioria dos leitores do século XVI, mas da lógica interna da narrativa, 
nos termos da qual o Deus dos cristãos é falso porque é uma mera represen-
tação, um mero fingimento, que Baco, o seu autor, adora. Num novo passo 
de assinalável audácia hermenêutica, Saraiva declara categoricamente que 
a segunda é a interpretação correcta, uma vez que os deuses da mitologia 
são aquilo a que chama, na fábula, os deuses objectivos, ao passo que o 
Deus cristão é o deus subjectivo do autor, que terá construído as persona-
gens mitológicas de Os Lusíadas independentemente das suas crenças. Um 
tal verso é descrito por Saraiva como uma «cilada para o leitor ingénuo», 
acusando-se logo em seguida Faria e Sousa de ser um deles. O que, no 
ensaio, não é explicitado, senão através do uso subtil do mesmo vocábulo, é a 
extraordinária convergência num mesmo verso da cilada que Baco arma a 
Vasco da Gama e da cilada que Camões arma ao leitor. No momento exacto 
em que este julga ter uma vantagem interpretativa sobre os dois emissá-
rios, é confrontado com um escolho difícil de contornar. Se pensarmos que, 
também para Saraiva, Os Lusíadas são concebidos como uma lição – uma 
lição dirigida, em primeiro lugar, a D. Sebastião –, as ciladas tornam-se cons-
titutivas do processo de aprendizagem.

O reaparecimento do arqui-inimigo do Gama na narrativa, duas estro-
fes antes da supracitada, oferece a Camões a oportunidade de trazer para 
o mesmo primeiro plano os antecedentes mitológicos da personagem e os 
estados de alma que determinam o seu comportamento presente. A luz que 
Camões derrama sobre todos estes dados revela contradições notáveis e, 
assim, fica-se a par da incongruência entre a serenidade que seria apanágio 
dos deuses e a perplexidade que, em Baco, assume a expressão de um com-
portamento movido pela inveja. A ficha biográfica em que Baco é suma- 
riamente descrito como «aquele que sempre a mocidade / tem no rosto 
perpétua, e foi nascido / de duas mães» (Lus., II, 10) não é um mero estereó-
tipo mitológico aqui com funções de epíteto clássico, de matriz homérica. 
Pelo contrário, tanto o contexto vasto do poema como o contexto mais res-
trito da oitava obrigam a uma leitura da informação contida nos primeiros 
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três versos que não se limite a reconhecer os dados da tradição mas a per-
ceber que papel desempenham em Os Lusíadas. É dito, logo em seguida, que
Baco se apresenta em Mombaça «com rosto humano». Porém, uma vez 
que Baco já tinha sido suficientemente antropomorfizado, a metamorfose 
pareceria redundante, tornando-se necessário averiguar as razões para a sua 
ocorrência e, sobretudo, o que poderá Camões querer dizer com a expressão 
«rosto humano». Uma formulação semelhante fora empregue para descrever 
uma transformação também parecida, na estrofe 77 do canto I, quando 
Baco, «vestindo a forma e gesto humano», se insinua junto do Xeque mouro 
da ilha de Moçambique, conspirando contra os portugueses. No passo refe-
rente a Mombaça, fica-se, no entanto, a saber um pouco mais acerca do 
que significa assumir Baco um «rosto humano» se se tiver em atenção que, 
sem disfarces, ele, como atributo essencial, «sempre a mocidade / tem no 
rosto perpétua». À luz desta característica, repetida a palavra «rosto» e só 
variando a qualidade, «humano» é sinónimo de «mortal» e de «sujeito ao 
envelhecimento». De novo, o episódio de Moçambique é esclarecedor, pois 
aí se sabe que a «forma e gesto humano» assumidos são, reveladoramente, o 
«gesto natural» de um Mouro «velho». Além disso, a menção às «duas mães» 
de que «foi nascido» (sendo uma delas, na verdade, Júpiter) contribui ainda 
mais para fazer de Baco o filho por excelência, uma personagem a cada dia 
juvenil, por determinação de um arranjo familiar idiossincrático que reforça, 
por acumulação de progenitoras, o estatuto da criança eterna.

É contra este cenário de eternidade que se recorta o carácter humano 
de Camões que, ao longo do poema, notoriamente envelhece e toma cons-
ciência progressiva da sua mortalidade. O tom do poema decai desde o início 
bombástico que acolhe, em boa verdade, a verdadeira apoteose, sob a forma 
da superação dos antigos, das intenções programáticas tonitruantes, das pre-
tensões didácticas, da desejada performatividade, enfim, da hipérbole gene-
ralizada, para terminar na depressão final de um poeta entretanto decaído 
em anos e que, a momentos, quando pára para pensar no que faz e compara 
os resultados da sua actividade com os objectivos pretendidos, fica melan-
cólico e a custo mantém a vontade de escrever. Enquanto os receios de Baco 
de vir a ser esquecido são infundados, porque é eterno e porque, no fim de 
contas, sendo a personagem mais complexa psicologicamente, é a que talvez 
permaneça mais na memória dos leitores de Os Lusíadas, Camões, por sua 
vez, nas alturas em que, por exemplo, suspende a narrativa da viagem para 
pedir ajuda às Musas ou para verberar a família de Vasco da Gama, aper-
cebe-se de que pode vir a ser esquecido, por falta de leitores e de alunos, e 
de que, apesar de tudo, escrever Os Lusíadas é uma corrida contra o tempo. 
Isso adquire maior expressão do Canto X, um momento a todos os títulos 
delicado:
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[…]
Aqui, minha Calíope te invoco
Neste trabalho extremo, por que em pago
Me tornes do que escrevo, e em vão pretendo,
O gosto de escrever, que vou perdendo.

Vão os anos decendo, e já do Estio
Há pouco que passar até o Outono;
A Fortuna me faz o engenho frio,
Do qual já não me jacto nem me abono;
Os desgostos me vão levando ao rio
Do negro esquecimento e eterno sono.
Mas tu me dá que cumpra, ó grão Rainha
Das Musas, co que quero à nação minha.  (X, 8-9)

Aqui se faz, a nove cantos de distância, o paralelo com a ansiedade de 
Baco, descrita logo no início do poema, por ocasião do concílio dos deuses, 
como o medo de que «seja sepultado / seu tão célebre nome em negro vaso / 
de água do esquecimento» (I, 32). Do início para o fim de Os Lusíadas, ope-
rou-se uma transferência de atributos psicológicos de uma personagem para 
outra: a ansiedade de Baco foi sendo progressivamente absorvida pelo autor 
de Os Lusíadas, e a identidade dos termos utilizados não deixa margem para 
dúvida: os desgostos de Camões levam-no agora «ao rio / do negro esque-
cimento e eterno sono»; Baco, por seu lado, temia ver o seu nome «sepul-
tado em negro vaso / de água do esquecimento». Ao longo da composição de 
Os Lusíadas, o poeta fica contagiado pela ansiedade da sua personagem 
principal. Apropria-lhe as angústias e acaba a queixar-se de que ninguém o 
ouve – como Baco no concílio olímpico, mas ao contrário de Baco junto dos 
deuses submarinos, um triunfo performativo2.

Um dos grandes feitos atribuíveis aos Lusíadas na história da literatura 
moderna é a tematização desta autoridade conturbada. Camões escreve um 
poema épico no qual se descobre um criador de ficções mortal e perplexo 
face à juventude eterna de um outro criador de ficções, por sinal uma sua 
personagem, que está imune às leis da natureza e que só ocasionalmente 
se submete às contingências do espaço e do tempo. O facto de, à luz dessa 
qualidade essencial, Baco não ter razões para se sentir ansioso coloca ainda 
mais em relevo a angústia de Camões. A descoberta de uma tal angústia

2 No ensaio «A Traça no Pano: Contradicção de Baco n’Os Lusíadas, Luiza Nóbrega des-
creve os vários paralelos existentes entre a personagem de Baco e as auto-descrições de Camões, 
argumentando, de modo persuasivo, a favor da consideração de ambos como figuras excluídas 
e, de certo modo marginalizadas, nos respectivos enquadramentos sociais, e detentoras sobre-
tudo de uma natureza instintiva que não vê com bons olhos o advento da norma civilizadora. 
(Nóbrega: 79-116). A descrição de Nóbrega é, todavia, a de uma identidade estática, ao passo 
que é meu entendimento que apresenta uma natureza dinâmica, sendo alvo de uma evolução 
ao longo do poema.
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define-o enquanto mortal e dá-lhe uma identidade poética própria: a de ser 
demasiado pequeno face àquilo que será sempre maior do que a vida.

Dá-se a coincidência de o crítico americano Stanley Fish, no seu livro 
Professional Correctness, analisar um verso de Paradise Lost, de Milton, que 
tem semelhanças notáveis com «o falso Deus adora o verdadeiro» de Os
Lusíadas. O livro de Fish tem por subtítulo Literary Studies and Political 
Change e resulta das Clarendon Lectures apresentadas em Oxford, em 1993, 
nas quais Fish defende que os professores de literatura não devem estar 
preocupados em mudar o mundo nem em justificar o que fazem para fora 
da Academia, e que qualquer preocupação utilitária dos estudos literários é 
espúria ao campo da disciplina. A razão para isso reside no facto de inter-
pretação literária se esgotar no seu próprio exercício. O conteúdo da disci-
plina coincide com o seu método, e por isso não são de esperar resultados de 
natureza política. Mesmo a cooptação pela Universidade dos estudos cultu-
rais que, por exemplo, teriam a pretensão de tornar os leitores conscientes 
das injustiças que afectam minorias de vário tipo e que, em consequência 
disso, perturbam a paz social, argumenta Fish, não torna os professores ou 
os alunos melhores pessoas, apenas os torna mais competentes na prática 
específica dessa disciplina (FIsh: 106).

Foi a estudar Milton que Fish construiu a sua reputação como crítico 
literário, e a primeira conferência de Professional Correctness começa com 
a análise de Lycidas,a elegia pastoril de Milton, ou mais precisamente, a
análise das três primeiras palavras que abrem o poema: «Yet once more». 
Um tal incipit acaba por ser ilustrativo não apenas da revisitação do género 
pastoril em que Milton incorre para lamentar a morte de Edward King, o 
verdadeiro Lycidas por detrás do nome clássico, mas o próprio regresso de 
Fish ao poema de Milton. A poesia, e por maior ordem de razões, a grande 
poesia, convida sempre ao regresso, e por muito que seja interpretada, está 
em permanência aberta à interpretação.

Por outro lado, o reconhecimento de uma marca de género como «Yet 
once more, ye laurels…» (Ainda outra vez, ó loureiros…) inclui o leitor numa 
comunidade que partilha as mesmas práticas e que é definida pelo exercício 
dessas práticas. Aqui, por exemplo, reconhece-se o género pastoril, na inter-
pelação que alguém faz dos loureiros e das outras espécies vegetais típicas 
da Arcádia, como em «As armas e os barões assinalados…» se reconhece 
o género épico, por referência à primeira frase da Eneida. A capacidade de 
reconhecer um poema, um género literário, um colega de profissão, faz parte 
da profissão e define-a.

Mas o verso que Stanley Fish comenta e que apresenta semelhanças 
desconcertantes com o verso que Saraiva memoravelmente analisou é extraí-
do de Paradise Lost, e também ele se reporta a um certo tipo de reconheci-
mento ou, mais propriamente, de malogro no reconhecimento. Na última 
conferência, intitulada «Por que é a crítica literária como a virtude», Fish 
pergunta como se responde à questão fatal: porquê estudar literatura, se 
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fazê-lo não interfere na arrumação política do mundo nem altera necessa-
riamente a vida das pessoas para melhor? A sua resposta é, como não podia 
deixar de ser, uma resposta em acto, pois não se podendo explicar por que 
devemos estudar literatura nas salas de aula, mostra-se por que o devemos 
fazer. E Fish mostra-o analisando o verso 373 do livro I do poema maior de 
Milton. Na longa história da queda, os anjos rebeldes levarão as pessoas a 
cometer, entre outras heresias, a de idolatrar animais. O elenco das práticas 
abomináveis culmina no verso que traduz, segundo Fish, o desprezo do 
narrador por quem assim se deixa enganar: «And devils to adore for deities» 
(na tradução portuguesa de Daniel Jonas: «E diabos a adorar quais divin-
dades»).

Não apenas o verso é semelhante ao de Camões, traduzindo um embuste 
de ordem religiosa e um confronto entre Deus e uma sua contrafacção, como 
a própria análise de Fish é parecida com a de Saraiva, ao dissolver uma 
distinção que a sintaxe parecia instaurar. Fish parafraseia o sentido do passo 
de Milton, considerando o verso «And devils to adore for deities», do seguinte 
modo: «Como é que se pode ser tão estúpido? De todos os erros que se 
possam cometer, o de tomar um diabo por uma divindade parece ser o mais 
condenável e o mais inexplicável. Como é possível não ver a diferença entre o 
criador e a mais vil das criaturas […]?» Prossegue, todavia, mostrando como 
o sentido do verso é desmontado pelo seu padrão expressivo, uma vez que a 
sonoridade é idêntica nos dois termos da polaridade, assim se dissolvendo 
a distinção que se pretendia estabelecer: «Não apenas os dois nomes princi-
pais, Devils e Deities, estão ligados pela aliteração e pela assonância, como 
a sua semelhança acústica está muito literalmente espelhada nas palavras 
– ‘to adore for’ – que os separam, mas que na prática não separam, uma vez 
que o efeito do espelhamento é aproximá-los ainda mais» (FIsh: 108).

O que o som faz no verso de Milton faz a propriedade comutativa da 
sintaxe no verso de Camões (inquietantemente, não sem o recurso à mesma 
aliteração em /d/). Em ambos os casos se trata de confundir o criador com a 
criatura, sendo que todo o passo de Camões relata em detalhe a preparação 
dessa ilusão. O que é extraordinário no caso de Os Lusíadas é que a própria 
ambiguidade do verso está associada à natureza enganadora do deus Baco, 
como se as armadilhas da sintaxe se seguissem do carácter dúbio do inimigo 
do Gama. Fish pergunta se, afinal, o verso de Milton estipula uma diferença 
entre a divindade e os diabos: a resposta é que a ênfase não é colocada numa 
possível resposta mas no trabalho interpretativo que consiste em procurá-la. 
E isto exemplifica como a interpretação literária se esgota em si mesma e 
pode ser independente, por exemplo, da teologia. O passo de Camões, por 
sua vez, mostra como o interior e o exterior do texto não são claramente 
delimitados, tal como Baco e Camões não são totalmente independentes um 
do outro.

À luz do texto de Os Lusíadas, e segundo a lógica da narrativa da sua 
composição, que é parte do assunto do poema, e na qual se encaixa a narra-
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tiva da viagem, Camões absorve a ansiedade de Baco e vai tendo consciência 
da sua mortalidade. Ao invés, se nos colocarmos fora da narrativa da compo-
sição do poema, somos levados a pensar intuitivamente que a teleologia que 
preside à ordem da exposição, e que requer um Baco ansioso no início e um 
Camões deprimido no fim, impede, à luz da realidade exterior ao texto, que 
o autor se deixe contaminar psicologicamente pela sua personagem. Mas 
como decidir entre uma destas posições? Mais importante, como separar as 
duas narrativas – a da composição do poema e a da viagem? Se pensarmos 
na dialéctica que ambas sustentam, isto é, na dialéctica Camões-Baco, e vol-
tarmos a retomar a oposição entre o Deus Cristão e Baco, então a própria 
pretensão de Saraiva segundo a qual, em Os Lusíadas, há deuses objectivos 
e deuses subjectivos com existências independentes, que não se misturam, 
torna -se instável, tal como não fica imperturbada uma outra tese sua, desen-
volvida noutro lugar (saraIVa: 7-28), segundo a qual o poema é composto por 
esferas ou níveis narrativos que não se confundem. Os níveis confundem-se e 
são um só, aquele em que Baco e Camões partilham e transferem atributos. 
Saraiva adopta o ponto de vista da composição do texto e da distinção entre 
o autor e as suas personagens, mas como negar autoridade à ordem da expo-
sição? Na cronologia da leitura, a ansiedade de Camões segue-se à ansiedade 
de Baco, mas a coercividade da leitura sequencial acaba por sugerir de modo 
impositivo que a ansiedade de Camões se segue da ansiedade de Baco.

É no confronto com a sua personagem mais matizada que Camões 
define a sua identidade como poeta. Todavia, a condição humana de 
Camões manifesta-se também na sua incapacidade para mudar o mundo. 
Igualar os olímpicos e alterar o rumo dos destinos de Portugal não se dife-
renciam num aspecto essencial: são empresas votadas ao falhanço. E ainda 
assim, Camões não desiste no início do Canto X, muito menos no delicado 
fim do canto VII. Da mesma forma que muitas das suas composições não 
épicas mais longas terminam com a inevitabilidade de continuar a cantar, 
mesmo depois de desaires amorosos, ou de verificada a incapacidade prática 
da poesia para convencer a mulher por quem está apaixonado a aquiescer à 
súplica, também o desaire performativo de Os Lusíadas e a morte iminente 
não impedem Camões de prosseguir a escrita e de se dispor, nas duas últi-
mas estâncias, a escrever um novo poema, desta vez tomando como assunto 
as façanhas futuras de D. Sebastião. Uma tal recidiva instancia a ideia de 
yet once more, de «ainda outra vez», já não «ó louros e mirtos», como em 
Lycidas, mas, por exemplo, «Ainda outra vez, ó Tágides minhas», um exer-
cício de repetição que tenta elidir a mortalidade. Fish termina a sua análise 
de «and devils to adore for deities» perguntando o que se ganha com a inter-
pretação literária, se com ela não conseguimos mudar o mundo, tal como 
Camões não consegue comover a família de Vasco da Gama. A resposta 
reside na constatação de que a interpretação literária é, como a virtude 
– e, acrescentaríamos nós, a escrita de poemas –, a sua própria recompensa. 
O prémio está em fazer análises como a que ele fez:
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Gosto de fazer isto porque gosto de como me sinto ao fazê-lo…. Gosto de pôr a 
descoberto as pirotecnias incrivelmente densas de um mestre artífice, e muito 
assim é porque ao louvar o artifício posso reclamar para mim uma parte dele. 
E quando esses prazeres se esgotam (temporariamente), gosto de associar um 
passo do poema a outro, e depois a passos de outros poemas, do mesmo autor, 
ou dos seus predecessores, contemporâneos ou sucessores. Não importa qual, 
desde que eu possa seguir em frente [keep going], ceifando a colheita cogni-
tiva e tangível de uma actividade tão auto-reflexiva como eu fico quando me 
empenho nela (Fish: 110).

Seguir em frente significa, para Camões, continuar a escrever, e para 
nós, continuar a lê-lo. Se a sua identidade pessoal não é distinta da sua iden-
tidade profissional, aquela só se mantém se prosseguir na composição deste 
ou de outros poemas. Também o leitor – e por maior ordem de razões, o 
leitor profissional – não pode deixar de continuar a ler, mesmo que seja um 
poema armadilhado que amiúde exprime dúvidas acerca da capacidade dos 
leitores para o interpretarem correctamente.

A actividade da interpretação literária tem os seus perigos e os seus 
riscos, como bem ilustra o debate em torno de «o falso deus adora o verda-
deiro», um caso de Cila e Caríbdis exegético, tão agudamente cartografado 
por António José Saraiva, e a que sempre se regressa, uma e outra vez. 
A auto-reflexividade que, nos termos de Fish, o afecta, e que coincide com 
a percepção da sua identidade enquanto leitor, é uma extensão do acto da 
leitura e da mesma auto-reflexividade constitutiva da disciplina. A partilha 
de uma mesma característica decorre se puder reclamar para si, num pro-
cesso que dissolve os limites entre o texto e o leitor, «uma parte do artifício» 
que se põe a descoberto e se louva. Fish torna-se indistinto de Paradise Lost, 
como Saraiva se torna indistinto de Os Lusíadas. O comentário de Saraiva 
passa a fazer parte de «o falso deus adora o verdadeiro» do mesmo modo 
que a análise de «and devils to adore for deities» participa na construção 
da identidade profissional, eo ipso, pessoal, de Fish. Também agora se torna 
compreensível que a co extensividade inicialmente sugerida pela análise de 
Saraiva entre um e outro tipo de cilada – a que ocorre no interior da narra-
tiva, em Mombaça, e a que surpreende o leitor agudo quando se depara com 
aquela – tem consequências de monta para a interpretação do verso e para a 
leitura do próprio Saraiva, uma vez que o leitor não se distingue do texto que 
está a ler.

A abolição de fronteiras entre sujeito e objecto durante a leitura revela-se 
assim análoga à troca de atributos entre Baco e Camões ao longo de Os
Lusíadas. A complexidade psicológica do primeiro é absorvida pelo segundo, 
ao ponto de, no fim, enquanto o poeta está deprimido, o deus, antes de se 
aliar placidamente a Vénus na ilha dos amores – provavelmente, um sintoma 
de que percebeu finalmente que nada tem a recear –, se encontrar em condi-
ções de liderar a resistência muçulmana no Oriente, como defende persua-
sivamente Hélio J.S. Alves (cf. alVEs: 95-106). O «ordena como em tudo se 
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resista» báquico (Lus., VIII, 50), se é ainda em grande medida a expressão de 
uma ansiedade antiga, tem já alguma da força perlocutória da «tuba canora 
e belicosa / Que o peito acende e a cor ao gesto muda» (Lus., I, 5) e que 
explica os inúmeros entraves à expansão portuguesa no Oriente descritos 
daí em diante.

Uma certa auto-reflexividade decorrente da prática da interpretação 
literária pode-se traduzir, por exemplo, na tentação de procurar justifica-
ções externas para o seu exercício, ou na procura de teorias que regulem a 
própria interpretação de modo a derramá-la sobre a sociedade, decerto com 
as melhores intenções. Mas essa tentação só pode ser combatida com mais 
prática. Nisso consiste o keep going de Stanley Fish. É justamente nos 
momentos em que Camões suspende a redacção do poema que a ansiedade 
báquica nele se manifesta, sob a forma de tiradas acerca da função social 
da poesia, da falta de compreensão por parte dos grandes de Portugal, da 
velhice que vai espreitando, da pátria que seria melhor se não fosse surda à 
voz do poeta. Não se ser compreendido é, de facto, um risco, muito presente 
quando a interpretação literária decorre dentro de uma sala de aula. Contra 
esse risco, não há melhor antídoto do que o poema de Camões. Apesar da 
decepção face aos resultados e apesar de uma nostalgia pelo pastoril puro 
– na verdade, por causa dessa nostalgia –, o movimento faz-se sempre em 
direcção a formas cada vez mais complexas de epopeia e, em abstracto, à 
alteração do género que todo o poeta superior inevitavelmente leva a cabo: 
Os Lusíadas são um exemplo maior de um género literário em mutação pro-
funda. Na sala de aula, em movimento paralelo, seguir em frente significa 
continuar a fazer, diante dos alunos e com eles, distinções cada vez mais 
finas, a tomar consciência de que aquilo que nos parecia simples é, afinal, 
complexo, e a sugerir que, em matéria de literatura, é sempre precipitado 
acusar os leitores de ingenuidade ou aclamá-los vitoriosos.

Uma apologia da interpretação literária como a que faz Fish só pode ser 
feita na demonstração em acto do que é e do que vale a interpretação lite-
rária e de que, dada a centralidade da expressão «em acto», nenhuma aula 
de literatura pode ser subsumida às regras de um manual. Em Os Lusíadas,
Camões descobre, a expensas de si próprio, que a arte é longa e a vida curta 
– sendo Baco a arte e ele a vida – mas, ainda assim, persiste. Ter a consci-
ência dessa assimetria e constantemente tentar reequilibrá-la são atitudes 
constitutivas da nossa identidade profissional, não susceptíveis de justifi-
cação externa. Camões chama à resiliência da vontade de escrever, mesmo 
que disso nada resulte, «amor» (da pátria ou das musas) – um outro nome 
daquilo a que Stanley Fish, a respeito da resiliência da interpretação nas 
Universidades, chama «virtude». Nem os praticantes do amor nem os prati-
cantes da virtude são movidos pelo interesse. Se, para o poeta e para o 
crítico, a prática desinteressada que caracteriza as respectivas profissões é 
capaz de mitigar a ansiedade gerada por perceber, momentaneamente, que 
o que fazem não tem extrapolação para fora da sala de aula, então o desinte-
resse é um valor a preservar.
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Carta de Guia de Casados:
a história editorial do texto,

as práticas de ensino e o sistema cultural

Paulo sIlVa PErEIra1

Resumo: Desde a sua primeira publicação (1651, Lisboa) até ao momento presente, 
a Carta de Guia de Casados de D. Francisco Manuel de Melo tem contado com uma rara 
atenção editorial e uma presença significativa na instituição escolar, o que deixa antever 
um enraizamento muito forte ao nível do sistema cultural português. Com base nesse 
amplo espectro de leituras que mais de três séculos e meio ajudaram a consolidar – e que 
começa a tomar corpo logo nos enunciados paratextuais que acompanham essas edições –,  
pretende-se reflectir sobre os usos e formas de apropriação e partilha, sobre o papel de 
um texto que cedo se tornou ponto de referência na construção de uma certa identidade 
masculina e, por extensão, do lugar da mulher na esfera pública e privada. Dos seus primei-
ros leitores (numerosos, se contarmos o impacto em território nacional e no estrangeiro, 
nomeadamente na Inglaterra e na Espanha) ao Cavaleiro de Oliveira, no século XVIII, até 
chegar a José Cardoso Pires e a propostas de abordagem que adoptam pressupostos da 
crítica feminista (abrindo novas possibilidades de releitura), é possível surpreender os 
argumentos, os valores e as tensões que, em cada momento histórico, se geraram em 
torno do modelo de preponderância do marido na cena conjugal e familiar, com evidente 
restrição da liberdade da mulher. O que está em causa, contudo, não é apenas a histo-
ricidade dessas relações e desses valores, com as interrogações de cada momento, mas 
a tentativa de refazer o rasto que um texto com estatuto de ‘clássico’ pode ter deixado 
na conformação (profunda) dos hábitos mentais, dos costumes, do ‘património’ de uma 
comunidade. Segundo confessava Cardoso Pires, na sua Cartilha do Marialva ou das Nega-
ções Libertinas, essa «redacção saborosa e travessa pelo punho de um fidalgo marialva 
cliente da Academia dos Generosos» conseguia encobrir, por entre «as diversões do estilo» 
com efeito encantatório junto do leitor, o fermento que servia para alimentar «certos 
mitos contemporâneos altamente elaborados». Por essa via, e sabendo de antemão que o 
sistema educativo, a par de outras agências culturais, sempre desempenha papel de relevo 
na disseminação de uma dada visão hegemónica da sociedade, caberá avaliar o lugar do 
texto nos programas oficiais (com especial destaque para a fase do Estado Novo). Um 
texto que atravessa tempos e discussões dificilmente se torna consensual, acabando por 
despoletar conflito e, nalgumas circunstâncias, exclusão. Para além da distância cultural 
que nos separa do tempo histórico em que surgiu – e que torna, para muitos, difícil a 
tarefa de leitura –, é legítimo reflectir sobre o estigma da misoginia que tem levado ao 
desvanecimento (quando não bloqueio) de sempre renovadas formas de reapropriação 
que, em última instância, garantiriam a permanência do texto.

Palavras-chave: Literatura Portuguesa; práticas de ensino e sistema cultural; iden-
tidade(s) e questões de género.

1 Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, Departamento de Línguas, Literaturas e 
Culturas (Largo da Porta Férrea, 3004-530 Coimbra), psilvapereira@sapo.pt.
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1. Um texto literário que atravessa tempos e discussões só muito difi-
cilmente se torna consensual, acabando por despoletar conflito e, nalgumas 
circunstâncias, exclusão. Quando se avalia a história editorial de Carta de 
Guia de Casados de D. Francisco Manuel de Melo, nas suas relações externas 
e nas suas implicações mais profundas, cedo se reconhece a validade deste 
pressuposto, pois se é certo que desde a sua publicação (Lisboa, 1651) até 
aos nossos dias tem contado com uma razoável atenção crítica e um lugar 
significativo no sistema cultural português (ainda que sujeita a flutuações de 
popularidade), está, contudo, muito longe de suscitar consensos2. A razão 
mais forte – e de todos conhecida – é a que se reporta a um dado posiciona-
mento ideológico acerca do papel da mulher no âmbito do casamento e da 
vida conjugal e, por extensão, da sociedade, que lhe granjeou profunda anti-
patia junto do público feminino (logo desde a primeira hora, como revela o 
impressor Craesbeeck de Melo3) ou de todos quantos procuram manter uma 
atitude vigilante. Quer isto dizer que, em concomitância com factores que 
afectam outros textos com estatuto de ‘clássicos’ como o da erosão que o 
tempo cultural impõe e que tornam cada vez mais problemático esse movi-
mento de aproximação do leitor contemporâneo, se faz sentir o efeito per-
nicioso de uma propensão polémica. Do que aqui se trata, no fundo, é de 
recuperar essa discursividade crítica que se constrói a partir das múltiplas 

2 Para uma percepção mais clara desse amplo movimento editorial, é de toda a conve-
niência considerar o seguinte elenco: Carta de Guia de Casados, Para que pello caminho da
prudência se acerte com a casa do descanso. A hum amigo, Lisboa, na Oficina Craesbeeckiana, 
1651; Lisboa, na oficina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1665; Lisboa, na oficina de Domingos 
Soares de Bulhões, 1670; Lisboa, na oficina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1678; Lisboa, 
na oficina de Bernardo da Costa, 1714; Lisboa, na oficina dos Herdeiros de Antonio Pedroso 
Galrão, 1746; Coimbra, por Francisco Oliveira, 1747; Lisboa, na oficina de Antonio Rodrigues 
Galhardo, 1765; Lisboa, na oficina de João Rodrigues Neves, 1809; Londres, oficina de T. C. 
Hansard, 1820; Lisboa, na oficina Rollandiana, 1853; Porto, por Pereira da Silva, 1873 (ed. de 
Camilo Castelo Branco); Porto, na Livraria Chardron, 1898; Porto, Renascença Portuguesa, 1916 
(ed. de Edgar Prestage); Porto, Renascença Portuguesa, 1923 (ed. de Edgar Prestage); Porto, 
Livraria Simões Lopes, 1949 (ed. de Fernando Pires de Lima); Lisboa, Ocidente, 1954 (ed. de 
Edgar Prestage, revista por Álvaro Pinto); Lisboa, Editorial Presença, 1965 (ed. de João Gaspar 
Simões); Porto, Lello & Irmão, 1971 (juntamente com as Cartas de Amor de Soror Mariana); 
Lisboa, Editorial Verbo (Livros RTP), 1971; Porto, Domingos Barreira, 1975 (pref. Fernando 
Pires de Lima); Porto, Domingos Barreira, 1983; Mem Martins, Europa-América, 1992; Braga-
-Coimbra, Angelus Novus, 1997 (ed. de Pedro Serra); Porto, Campo das Letras, 2003 (ed. de 
Maria de Lurdes Correia Fernandes).

3 Diz o impressor na advertência “Aos leitores desta Carta”: «Este livro, correndo manus-
crito, quis ser de algumas pessoas caluniado de severo contra a liberdade das mulheres; e foi 
esta a principal razão de se comunicar agora a todos, para que se veja a pouca causa que o livro 
deu ao juízo que dele se tinha feito; o que bem se pode conhecer conferindo sua doutrina com 
o que escrevem todos os que trataram esta matéria.» (Carta de Guia de Casados, ed. Correia
Fernandes, p. 54). Querendo provar que não se tratava de um caso de misoginia, mas de um 
sistema de preceitos cuja base ideológica era também partilhada por algumas mulheres de con-
dição social elevada, avança o exemplo da condessa de Aranda, D. Luísa Maria de Padilla, com 
Nobleza virtuosa, publicada por iniciativa de Fr. Pedro Henrique Pastor (Zaragoza, Juan de 
Lanaja y Quartanet, 1637).
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“vozes” (quantas vezes em registo desencontrado) que sobre ele se debru-
çaram e que configuram um longo lastro de memória.

2. Quando, nos primeiros meses de 1650, estando ainda preso na Torre 
Velha4, o autor resolve escrever este texto em estilo «alegre e fácil» e «em 
prática como do lar», fá-lo a pedido de «um seu grande amigo que enten-
dia casar-se para que lhe desse alguns bons conselhos e avisos desse estado» 
(MElo, 2003: 57-58). Que a matéria em si nada tinha de inédito é o que
logo se reconhece nas primeiras páginas, porque muitos outros, sob formas 
diversas e em contextos sociais e culturais díspares, já tinham deixado regis-
tadas «grandes cousas [...] para advertência dos casados», mas isso não 
obstava a que, de modo muito peculiar, pudesse dar uma preciosa achega 
(MElo, 2003: 57)5. Mesmo reconhecendo o mérito dessas «grandes e graves 
cousas» escritas pelos antigos, «a que também os modernos acrecentaram 
outras, ou nos puseram em outras palavras as antigas», algumas das quais 
ele certamente conheceu, cedo se preocupou em mostrar que a base de que 
partia era diferente. Por maior que fosse o seu respeito para com toda essa 
literatura didáctica e moral sobre o casamento, não lhe reconhecia o mesmo 
vigor perlocutivo do saber que tinha por base a experiência real, tanto a 
própria, como a adquirida por meio do que via, lia e ouvia6. Ao assumir-se 
como figura com larga experiência de vida, que se propõe adestrar uma 

4 A acreditar nos dados que fornece o autor no próprio texto da Carta e noutros que é
possível respigar em documentos da mesma época, o processo de redacção teve início nas 
«longas noites de Janeiro» de 1650 e ficou concluído a 5 de Março. Com efeito, em carta datada 
de 25 de Janeiro desse mesmo ano, dirigida a D. João Pereira, escreve D. Francisco a dado 
passo: «estou escrevendo üa Carta de guia de casados, a rogo de um noivo» (Cartas Familiares, 
n.º 328, p. 329), e numa outra, endereçada a António Luís de Azevedo e com data de 6 de Março, 
refere: «Se João Roiz de Sá, nosso amigo, tem feito romaria a V. M., despois que cá esteve, dirá 
dos princípios de um discurso em que me ocupei estes dias, e para que a V. M. cito, dando 
lugar o tempo. Servir-nos-á de falar. Chamo-lhe “Carta de Guia de Casados”» (op. cit., n.º 349, 
p. 353).

5 Que a questão matrimonial mereceu da parte do autor, ainda que este nunca tivesse
deixado o estado de solteiro, uma atenção especial é algo que facilmente se pode comprovar 
pela forma como aparece tratada em diversas ocasiões, nomeadamente na écloga Casamento, 
dedicada a D. Francisco de Melo, no romance La mal casadilla (Obras Métricas, I, A Cítara de 
Erato, p. 134), na Epístola epitalâmica a um amigo (Obras Métricas, I, La Tiorba de Polimnia, 
pp. 171-175), no epigrama A um pouco venturoso em casamentos (Obras Métricas, II, A Viola 
de Talia, p. 234), na Carta a D. António Alviz da Cunha, na ocasião de seu casamento (Obras 
Métricas, II, A Sanfonha de Euterpe, pp. 95-98) e nos sonetos Casando-se D. F. D. M. Conde de 
Ericeira (Obras Métricas, I, El Harpa de Melpomene, p. 7), Havendo-se casado por vingança üa 
senhora contra seu merecimento (Obras Métricas, II, A Tuba de Calíope, p. 28), Lamentando o 
infelice casamento de üa Dama (Obras Métricas, II, A Tuba de Calíope, p.49) e Dando os parabéns 
do nascimento de üa filha a D. António Álvares da Cunha.

6 Por diversas vezes, o autor invoca a sua longa experiência de vida para caucionar deter-
minados pontos de vista: «Não sou já mancebo. Criei-me em cortes, andei por esse mundo, 
atentava para as cousas, guardava-as na memória» (MElo, 2003: 58) ou como acontece no passo 
em que desaconselha vivamente a partilha de segredos entre marido e esposa: «antes me tem
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pessoa mais jovem na arte de bem governar o espaço doméstico, reforça o 
sentido de veracidade e a eficácia da enunciação, como cria a reconfortante 
sensação, pelo menos numa perspectiva masculina, de permanência de um 
saber que, passando de geração em geração, se assume como signo distintivo 
de certos círculos sociais.

Ainda que o fio do seu discurso se encontre, aqui ou ali, com o de 
outros autores, dando lugar a um efeito de convergência em torno a determi-
nados temas e tópicos7, a Carta de Guia emerge como texto substancialmente
inovador, quer pela natureza da abordagem, quer pelo toque «discreto» que 
confere ao discurso, com o seu tom aforismático, os seus contos e ditos 
graciosos e agudos8.

Como discreto que era, e tendo perfeita noção de que se dirigia a um 
destinatário tido por igualmente discreto, D. Francisco não podia, nestes 
meados do século XVII, recuperar, sem mais, a linha da concepção ideal de 
convivência entre os casados, porque as circunstâncias históricas aconselha-
vam uma abordagem mais próxima do viver quotidiano, atenta aos proble-
mas que pudessem surgir (e que se pretendia fossem evitados) no seio do 
relacionamento entre os esposos, e que não descurasse a vertente da organi-
zação e administração do edifício doméstico, no plano humano e material, 
ou a articulação entre o núcleo familiar e o mundo social.

Tinha em mente, com os seus conselhos e avisos, guiar o casal por forma 
a que – como se lê no subtítulo – «pelo caminho da prudência se acert[asse] 
com a casa do descanso». De facto, só por via dessa virtude (ou arte, como 
alguns defendiam) da prudência, que tanto peso teve na regulação da con-
duta de vida no tempo político-social pessimista e conturbado da Penín-
sula do século XVII, era possível enfrentar e vencer as dificuldades. Dada 
a sua proeminência no seio da comunidade doméstica, ao “pai-de-famílias” 
(para utilizar uma expressão com larga fortuna na época) competia tomar as 
medidas necessárias para assegurar esse ideal de harmonia, até porque, em 
última instância, erros cometidos pela mulher, pelos filhos ou pelos criados 
lhe eram imputados.

mostrado a experiência e maior observação, que alcancei com os maiores anos e com os novos 
casos, que contra esse mesmo amor e legalidade que à mulher própria se deve irá aquele que 
lhe fiar segredos e paixões à sua capacidade aventajados» (MElo, 2003: 137, sublinhado nosso).

7 Pode encontrar-se um estudo pormenorizado sobre a matéria em Maria de Lurdes 
Correia Fernandes, Espelhos, Cartas e Guias. Casamento e espiritualidade na Península Ibérica 
(1450-1700), Porto, Instituto de Cultura Portuguesa - Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, 1995 e na sua introdução à edição da Carta (2003, pp. 9-38). É de salientar ainda o estudo 
introdutório que acompanha a edição que da Carta de Guia apresentou Pedro Serra (1996, 
pp. 19-70), mais tarde incluído, juntamente com outros ensaios, no volume Conversas civis. 
Estudos sobre D. Francisco Manuel de Melo, Salamanca, Luso-Española de Ediciones, 2003.

8 A missão de “docere”, absolutamente crucial num projecto deste género, faz-se acompa-
nhar de uma articulação discursiva mais próxima do registo conversacional – a «prática», para 
usar o termo da época – do que do modelo do tratado, o que nos leva a pensar que o entreter 
(“delectare”) os seus leitores não era, para ele, uma preocupação menor.
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3. Que essa maneira elegante e graciosa de abordar temas sensíveis da 
vida privada, familiar e até social dos casados continuou a gozar de profundo 
apreço junto de leitores empíricos que respondiam a disposições históricas 
que já não seriam exactamente as mesmas que Melo conhecera, é o que se 
comprova pelo teor dos paratextos que acompanham não só esta obra, como 
a série dos Apólogos Dialogais no século seguinte9.

A várias décadas de distância, Francisco Xavier de Oliveira, dito o Cava-
leiro de Oliveira, homem de vida agitadíssima e que pertence a essa galeria de 
figuras da cultura portuguesa que, por serem aberta ou veladamente perse- 
guidas ou marginalizadas, não ocuparam o lugar que pelo mérito e pela 
ousadia de pensamento lhes competia, mostra-se leitor atento das reflexões 
de D. Francisco, ainda que isso não signifique necessariamente partilha inte-
gral de todos os seus pontos de vista. Uma indagação rigorosa do alcance 
desse diálogo intertextual, seja por via do texto que nos serve aqui de refe-
rência, seja de outros que também circularam com generoso acolhimento 
nesse século XVIII, permitiria pôr a descoberto insinuantes gestos de par-
tilha, até para surpresa de alguns. Por entre as centenas e centenas de pági-
nas de Amusement Périodique, uma compilação de «Discursos Históricos, 
Políticos, Morais, Literários e Críticos» (conforme ressalta do frontispício10),
é possível surpreender um ou outro eco da Carta de Guia, podendo ir da
citação explícita à leve alusão.

Um dos casos que melhor ilustra o primeiro dos modos de apropriação 
textual apontados faz parte de uma reflexão que gira em torno da identidade 
feminina. Tomando como pretexto um tema de ‘actualidade’, como tantas 
vezes sucede nesta obra – no caso, o «singular discurso sobre o saber e a 
firmeza das mulheres, chamado Ostentação pelo grande talento das damas 
contra seus émulos» de Félix José da Costa – e a afamada (mas, ao que 
parece, pouco consistente) erudição de uma tal Clermunda, discorre sobre a 
natureza e os limites do exercício das letras por parte das mulheres. O tom 

9 Tomemos como exemplo, desde logo, a licença do qualificador do Santo Ofício para a 
edição da série dos Apólogos, pela mão de Matias Pereira da Silva, em 1721, por mostrar que 
o sistema de avaliação estética e moral ainda se manifesta sensível, pese embora a evolução 
da sociedade, aos atributos que concorrem para a qualidade da sua escrita: «ao mesmo tempo 
igualmente nos ensinam e recreiam; divertem e advertem os ânimos e os entendimentos, já com 
as doutrinas morais, que nos propõem, com a doçura e suavidade com que nos repreende, já 
com as sentenças e agudezas com que nos admira, com as graças e galantarias com que nos 
alegra, nos sucessos e pessoas que introduz, já com a fermosura e elegância da frase, pureza 
e naturalidade das palavras, em que resplandece tanto asseio sem artefício, tanta gala sem afec-
tação, que deixa absorta e suspensa a mesma admiração». Fazendo jus ao cuidadoso trabalho 
do autor (ainda quando possa aparentar descuido), conseguiu perceber que, para além da ampla 
e heterogénea gama de saberes que se põe à disposição do leitor, da agudeza (entendida em 
sentido lato) dependia não só o encanto, mas também a força ou a eficácia de todo o discurso.

10 Alguns dos quais vertidos para português, de modo muito cuidadoso, por Aquilino 
Ribeiro e publicados em O Galante Século XVIII. Textos do Cavaleiro de Oliveira, que serve de 
base a todas as citações que aqui apresentamos.
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humorístico e o registo de coloquialidade amena – que lembra a saborosa 
prosa de um Garrett e doutros que cultivaram o modelo do folhetim – 
não deve fazer perder de vista o grau de comprometimento do autor face 
a aspectos da realidade circundante. Ao invocar a lição de um D. Fran-
cisco Manuel, «ilustre por nascimento e mais ilustre ainda pelo saber», traz 
para dentro do espaço textual a autoridade de uma voz que, de geração em 
geração, vai ajudando a perpetuar uma certa configuração de traços proto-
típicos do masculino e do feminino, mas também um modelo discursivo 
que, pela agudeza e pelo vivo engenho, se considera próprio dos portugueses 
(ou se quisermos, com um pouco mais de exactidão: dos povos peninsulares). 
Na verdade, indo ao encontro desse modo de dizer, recorda primeiro que 
aquele «cifrava a ciência da mulher em saber arrumar um baú de roupa», 
para, logo de seguida, recuperar um pequeno conto de tom gracioso:

Ao tempo, era religiosa no convento de Odivelas, uma D. Feliciana de 
Milão, que ganhara fama de douta. Estimulada com os assertos de D. Francisco 
Manuel no que respeitava ao seu sexo, procurou a freira entrar em comércio 
com ele. E, certo dia, um amigo comum conluiado com ela apresentou-lho no 
locutório.

A religiosa, em presença de D. Francisco, fez estendal da ciência divina e 
humana que conhecia, de modo a capacitá-lo, pelo exemplo, quanto o juízo do 
moralista sobre as mulheres era injusto e precipitado. Ouviu-a o escritor com 
muita atenção e prazer. E certa do seu triunfo, pelo menos na parte que lhe 
dizia respeito, disse-lhe ao rematar o encontro:

– Julga-me capaz, senhor D. Francisco, de arrumar bem um baú de 
roupa?

– Minha senhora, – respondeu ele – julgo-a em condições de poder arru-
mar até dois.

E, falando certo, castigou D. Francisco a prosápia da freira.
(op. cit., pp. 211-212)

Embora com alguma cautela para não ferir a sensibilidade do público 
feminino, fica bem clara, no passo que a seguir se transcreve, a sua posição 
no que toca às relações de género no contexto social em que vive:

Às damas voto afecto, estima e respeito sem limites. Não pretendo 
negar-lhes poder de raciocínio e discernimento. Conheço algumas muito crite-
riosas e desenganadas. Mas persisto em crer que raramente o entendimento 
delas é dotado de todas as disposições necessárias a tentar com êxito o estudo 
das ciências abstractas. […] A superioridade do homem está neste campo, a 
delas noutro, parece-me bem que se podem julgar quites. Na ciência de ser 
amável e adorável, inteirando-se bem das noções do seu dever, firmando-se 
nos mandamentos da lealdade e fidelidade, realizando a união absoluta com o 
homem, dois corpos num só corpo, duas almas numa só alma, está o seu forte 
e o seu império. Mais, está a sua felicidade e a nossa (op. cit., p. 211).

4. É sabido que a imagem que cada um de nós (seja leitor especializado 
ou não) vai construindo de um dado escritor e da sua produção literária está 
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muito longe de ser neutra ou até inocente, uma vez que não pode escapar ao 
peso dos argumentos, valores e tensões que afectam cada momento histórico. 
Pelo seu tom e pelo seu teor, a Carta de Guia prestava-se a usos e formas de 
apropriação e partilha, nos anos em que vigorou o regime do Estado Novo, 
que permitiam convalidar o seu quadro moral e ideológico de referência. 
Por várias vias (dos programas escolares aos mecanismos de propaganda, 
passando pela intensa acção legislativa e pela vertente coerciva), se procurou 
desenvolver um trabalho árduo (mas eficaz) de doutrinação e controlo que 
penetrava, de forma transversal, no tecido da sociedade portuguesa, condi-
cionando atitudes e comportamentos. Importa, por isso, verificar em que 
medida certos modos de leitura do texto em causa podem ter contribuído 
para consolidar essas representações sociais dominantes e, numa outra 
perspectiva, pôr a nu inquietações, cada vez mais vivas, que se vinham reve-
lando nalguns meios e que deixam perceber um esforço de mobilização de 
vontades e opiniões em ordem à mudança que se impunha (e que veio efecti-
vamente a acontecer, pelo menos no plano político).

Se tomarmos como ponto de partida desta análise o «Ensaio biográfico 
e histórico-crítico» que Mário Gonçalves Viana escreveu para acompanhar 
os Textos Escolhidos do autor (1940: 5-76), desde logo verificaremos que o 
correr do tempo em nada parece ter modificado o lugar político e social da 
mulher, pois o receituário contra as suas excessivas liberdades e o louvor dos 
costumes antigos parece conservar ainda toda a pertinência. Como sucede 
com a obra de outros escritores que, num dado momento histórico, passa 
a integrar o cânone escolar ou é objecto de considerável apreço por parte 
de certas agências culturais, a de D. Francisco Manuel também foi sujeita 
a critérios de leitura antológica que visavam pôr em relevo o melhor dessa 
escrita literária que abraçava géneros e estilos tão distintos. Aqui, tudo con-
corre, desde o discurso introdutório à selecção textual, para demonstrar 
essa qualidade de polígrafo militante e para compor um retrato biográfico 
excepcional. O exercício, sobretudo no que toca à Carta de Guia, tinha a seu 
favor uma característica fundamental – que não passou, de resto, desperce-
bida a sucessivas gerações de leitores: o seu impressivo grau de citabilidade 
ou, se quisermos, uma intrínseca predisposição para gerar segmentos que 
adquirem autonomia e que circulam sob a forma de sentença autorizada ou 
engenhosa. Mas, vejamos de que forma esta iniciativa editorial considera a 
produção literária em causa como referência legitimadora de uma cultura 
e de uma consciência comunitária que importava preservar. Assumindo 
como válida a rede de estereótipos culturais que sustentam a subordinação 
histórica do género feminino, continua a defender que «a vida do lar deveria 
gravitar em volta do chefe de família».

Sem querer multiplicar os exemplos desta modalidade de apropriação 
do texto, seja-nos permitido, ainda assim, notar que, pela mão de Fernando 
Pires de Lima, havia de surgir, no final dessa mesma década de 40, uma outra 
edição deste livro «cheio de máximas e pensamentos admiráveis» em que 
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abertamente se reconhece que nele o leitor «encontrará tudo que é neces-
sário para que haja harmonia no lar. Seguir as indicações do famoso escritor, 
é ter a certeza de viver em paz num matrimónio perfeito. Quanto mais forte e 
mais séria for a família, mais forte e mais digna será a Pátria» (Prefácio: 12).

Quando foi publicada, no início dos anos sessenta, a Cartilha do Marialva 
ou das Negações Libertinas (redigida a propósito de alguns provincianismos 
comuns e ilustrada com exemplos reais) de José Cardoso Pires, tornava-se 
cada vez mais sensível a condição marginal do nosso país face às transfor-
mações rápidas e profundas que, por essa altura, estavam a mudar a face dos 
países industrializados do mundo capitalista.

Fortemente condicionado pela sua peculiar leitura da Carta de Guia 
de Casados, uma «redacção saborosa e travessa pelo punho de um fidalgo 
marialva cliente da Academia dos Generosos», o escritor traça um retrato 
pouco auspicioso (e podemos até dizer: injusto) do homem que está por 
detrás da escrita, por nele reconhecer o estigma de uma organização mental 
de carácter atávico:

Provinciano, D. Francisco Manuel? Ele, que apoiava com todas as 
letras que «um homem vinte e quatro horas fora de Lisboa se converteria em 
alimária»?

Exacto, provinciano. Provinciano por ser um cortesão ideologicamente 
provinciano – um discreto. Os procuradores do campo contra a cidade é nos 
paços do Reino que se instalam, não nos montados.

Leia-se e medite-se nele. A bem dizer, nada mais transparente na prosa 
desse discreto (à falta de la bonne compagnie, a corte de D. João IV tinha a com-
panhia – marialva – dos paternalíssimos «discretos»), nada mais transparente 
do que o tom de exposição pessoal, recheado de práticas e notas familiares, 
característico dos testamentos antigos em que a doação dos bens materiais se 
mistura com bons conselhos de quem viveu mundo e sabe dar aviso. Na forma, 
um entretenimento privado, um discorrer testamentário; no conteúdo e na 
preocupação da unidade e da sequência, uma espécie de procuração pública 
dos abonadores do «lar português à velha maneira» (PIrEs, 1999: 56).

Quem lê este passo não terá dificuldade em perceber que o «prudente 
discreto» (utilizo expressão sua) D. Francisco Manuel é tido como empe-
nhado promotor de uma doutrina que visa perpetuar e por essa via tirar o 
máximo partido possível da «consabida regra da inferioridade natural da 
mulher, o ser fraco por natureza» (PIrEs, 1999: 57). Que a Carta preconiza 
uma absoluta (e incontestada) preponderância do marido na cena conjugal 
e familiar, com evidente restrição da liberdade da mulher, o que motivou 
desde cedo reacções negativas da parte do público feminino, é facto indes-
mentível, mas daí até se reduzir o perfil do escritor apenas e só a este vector 
parece algo desajustado, tanto mais que o contexto histórico-social do acto 
de produção não é tido em devida conta. Entre outros aspectos, procura-
se desmontar a tese do cosmopolitismo intelectual do escritor, homem do 
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mundo, viajado e culto, pela incómoda presença de um substrato de conser-
vadorismo retrógrado.

Tendo sempre como pano de fundo o conteúdo da Carta de Guia, Car-
doso Pires procura, no terceiro capítulo do seu ensaio, avaliar discursos e 
práticas que sustentam o paradigma da masculinidade hegemónica e as rela-
ções de género que vigoram no seu tempo histórico. Em última instância, 
esse exercício de permanente cotejo da ordem social e política do Estado 
Novo com valores, atitudes e crenças difundidos no século XVII, mas ampla-
mente reiterados noutros lugares e tempos, serviria para revelar uma tendên-
cia imobilista e imobilizante, de «provincianismo» (para adoptar um termo 
caro ao autor) que garantia a conservação dos privilégios dos que detinham 
o poder (sob todas as formas). Em torno da designação de «moral marialva», 
procura-se assim congregar uma série de vectores de índole conservadora. 
Ao olhar em seu redor, conseguia perceber que as condições objectivas que 
levaram à eficaz reprodução do protótipo do “marialva”11 ainda persistiam, 
apesar de pontuais mudanças que ousavam questionar a sua legitimidade. 
Como sempre acontece ao nível do sistema cultural, também aqui se mani-
festa uma forte tensão entre formas hegemónicas e subordinadas, mas o que 
mais salta à vista é o poder de resistência e o efeito de legitimação histórica e 
mitológica. Entendido como discurso moral e ideológico, o marialvismo está 
directamente ligado à manutenção de estruturas económico-sociais arcaicas 
e injustas, pressupõe papéis de género rigidamente articulados e consubs-
tancia, no fundo, uma dinâmica de reacção a tudo quanto possa ameaçar a 
organização do sistema patriarcal e da sua ordem simbólica.

Tratando-se de um discurso ensaístico, é natural que opte por per-
correr caminhos de reflexão mais desviados com propósito exploratório e a 
adoptar um registo intuitivo, o que significa que não responde a critérios de 
sistematicidade próprios de um tratado ou de uma monografia de carácter 
científico. Analisemos, pois, com a minúcia possível, alguns pressupostos 
nucleares sobre os quais reflecte e vejamos em que medida se actualiza essa 
«Declaração das Inferioridades da Mulher».

Sem ser de todo impossível, compreende-se que para um homem do 
século XVII peninsular não seria fácil admitir outro pressuposto que não 
o da «consabida regra da inferioridade natural da mulher, o ser fraco por 

11 Para uma melhor compreensão do alcance e da natureza desse protótipo humano que 
Cardoso Pires reconhece como nuclear na configuração mental da comunidade portuguesa, 
transcrevemos a breve caracterização que aparece na abertura de Cartilha do Marialva:

«Marialva é o antilibertino português, privilegiado em nome da razão de Casa e Sangue, 
cuja configuração social e intelectual se define, nas suas tonalidades mais vincadas, no decorrer 
do século XVIII.

No convencionalismo popular (ou antes pequeno-burguês) marialva é o fidalgo (forma 
primitiva de “privilegiado”) boémio e estoura-vergas. Socialmente será outra coisa: um indi-
víduo interessado em certo tipo de economia e em certa fisionomia política assente no irracio-
nalismo.» (PIrEs, 1999: 13).



42 PAULO  SILVA  PEREIRA

natureza» (PIrEs, 1999: 57). Da insuspeita pena de um Padre António Vieira, 
com tão meritória e corajosa acção em prol da defesa da dignidade humana, 
saíram reflexões que em nada destoam da matriz seguida por D. Francisco 
e por outros moralistas, como se pode ver pelo Sermão Décimo Sétimo12, o 
que mostra bem que, ao peso da multissecular tradição teológica e moral 
judaico-cristã que propagou tão injusta visão do género feminino como 
fonte de pecado e de tentação, se vem juntar um quadro de referência, a 
nível histórico, muito marcado pela consciência de crise, pelo temor da desa-
gregação social e, nessa medida, pouco tolerante para com gestos de reno- 
vação. Uma leitura ‘desapaixonada’ do texto revelaria, por certo, que o núcleo 
fundamental do ideário do autor não se afasta da matriz dominante no seu 
tempo e, no entanto, sobre ele persiste um estigma. Arriscaria dizer que foi 
vítima, num certo sentido, da eficácia da máquina discursiva que tão labo-
riosamente montou (muito diferente dessoutra «máquina de gregos e roma-
nos de que os que chamamos doutos para cada cousa nos fazem prato que às 
vezes nos enfastia» (MElo, 2003: 58).

Operando com base em códigos culturais que conferem lugares e papéis 
concretos a géneros diferentes, a Carta de Guia ameaçava fazer perpetuar 
a distância que separava o “homem público” do trabalho e da política da 
“mulher privada”, obrigada a permanecer no espaço doméstico, sob pena 
de violar o arquétipo da “feminilidade idealizada”. Entre o tempo histórico da 
escrita do texto, com o seu quadro de rígida segregação entre aquelas duas 
esferas de actuação, e o tempo da leitura (ainda relativamente próximo de 
nós), parece verificar-se um efeito de suspensão que torna igualmente intole-
rável qualquer propósito de mobilidade que permita à mulher ultrapassar o 
limiar da casa e da família, disputando o protagonismo, a capacidade empre-
endedora e o espírito de liderança do sector masculino. Ao relembrar o tom 
paternalista do programa da Obra das Mães pela Educação Nacional, orga-
nismo criado em 1936, no que toca a esta diferenciação entre, por um lado, 
feminino, emocional e privado e, por outro, masculino, racional e público, 
Cardoso Pires, como sucede noutras ocasiões em que também invoca «exem-
plos reais» (a expressão é sua), dá conta de uma forma de apropriação do 
texto que se ajusta a desígnios políticos e ideológicos bem determinados 
(sem que isto implique qualquer juízo de valor da nossa parte).

12 Sirva de exemplo a visão que o jesuíta projecta da condição feminina em dois passos 
do Sermão Décimo Sétimo: «Quando Deus criou o homem e a mulher, foi com grande dife-
rença, ainda nos termos com que o refere a Escritura. Do homem diz que o formou Deus; 
da mulher, que a edificou […]. Não quis o Autor da natureza que a mulher se contasse entre 
os bens móveis. O edifício não se move do lugar onde o puseram; e assim deve ser a mulher; 
tão amiga de estar em casa, como se a mulher e a casa foram a mesma cousa.» (VIEIra, 1959:
vol. XI, 414) e, um pouco mais adiante: «É tal a inclinação e tão impaciente na mulher o apetite 
de sair e andar, que por sair e andar deixou Eva o esposo, e por sair e andar deixou a Deus. 
Oh, quantas vezes, por este mesmo apetite vemos deixado a Deus; e os esposos pior que deixa-
dos!» (VIEIra, 1959: 415).
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Por via desse recolhimento doméstico e da promoção de um recato 
que resultava de apertadas regras de conveniência e decoro, se esperava, no 
âmbito das sociedades peninsulares do Antigo Regime, preservar a honra da 
mulher e assegurar a harmonia social. Para o autor da Cartilha do Marialva, 
contudo, a insistência no valor da honra, por mais meritória que pudesse 
parecer, apenas servia para intensificar a desigualdade entre os membros 
do casal, pois a mulher, de acordo com a concepção tradicional, deveria ser 
submissa e fazer valer a educação que recebera para ser boa esposa e boa 
mãe, ficando obrigada a um código de conduta severo. No limite, qualquer 
infracção da sua parte podia ser entendida como gesto de afirmação de uma 
liberdade com alcance perturbador, como se sublinha neste passo:

(Corolário do princípio da inferioridade natural da mulher: o adultério por parte 
da esposa não constitui somente a violação de um acordo moral e sentimental 
e de uma lei religiosa. É muito essencialmente agravado por exprimir um acto 
de rebeldia, tomando-o como uma quebra de certa disciplina ou como uma 
inversão de direitos em que o marialva estabelecia tacitamente a sua superiori-
dade.) (PIrEs, 1999: 60).

Julgamos, todavia, que o percurso trilhado não é isento de risco, na 
medida em que a hipertrofia de certos preceitos avançados pelo texto seis-
centista (nomeadamente, os de maior incidência polémica), sem o neces-
sário esforço de integração no todo orgânico a que pertencem e, sobretudo, 
sem um trabalho prévio de articulação entre esse mesmo texto e o sistema 
social, moral e cultural em que foi produzido, pode gerar efeitos de ruído. 
Uma vez que cita e comenta outros textos moralísticos da tradição penin-
sular, com destaque para o Espelho de Casados, de João de Barros, que veio a 
lume em 1540 e que se afasta de algumas teses tradicionais de nítido cunho 
misógino, não é legítimo invocar desconhecimento do horizonte contextual, 
pelo que se percebe que a sua preocupação maior era a de abrir caminho a 
uma redefinição identitária no âmbito da comunidade a que pertencia.

Ainda que de modo oblíquo, consegue-se perceber que não foi de todo 
indiferente a componentes técnico-literários que, ao longo de mais de três 
séculos e meio, sempre entusiasmaram os leitores da Carta, como a estra-
tégia compositiva e a elaboração estilística, mas a sua lucidez crítica con-
segue descortinar, a cada nova leitura, por entre essas «diversões do estilo» 
com efeito encantatório, o fermento que serve para alimentar «certos mitos 
contemporâneos altamente elaborados» (PIrEs, 1999: 74)13.

13 A um ano de distância do golpe militar de 25 de Abril de 1974, que pôs fim ao regime 
político que subsistiu durante décadas em Portugal, publicou Alexandre Pinheiro Torres um 
ensaio intitulado «A Carta de Guia de Casados de D. Francisco Manuel de Melo como cartilha 
literária da submissão da mulher» (republicado em Ensaios Escolhidos I, Lisboa, Caminho, 
1989). Um dos desafios propostos vai no sentido de desmontar esse discurso que é apresentado 
como mais legítimo e que encarna a opinião tida por natural ou inevitável sobre a ordem social, 
tendo por referência o texto de D. Francisco: «Carta de Guia de Casados, sendo […] como que 
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5. Em tempos mais próximos de nós (sensivelmente por volta da década 
de 80), ocorreu uma drástica mudança de paradigma no que respeita aos 
conteúdos programáticos e às práticas educativas da Área do Português no 
Ensino Básico e Secundário e que culminou na subordinação total ao prin-
cípio de desenvolvimento das competências comunicativas, em detrimento 
de outras componentes de formação cultural. O fenómeno, que está longe 
de ser apenas de carácter nacional, porque mudanças similares também se 
verificaram noutras línguas maternas do espaço europeu e com implicações 
igualmente gravosas, não pode ser desligado da preocupação mais geral de 
aproximar o mundo escolar do mundo profissional. Tem sido vigoroso o 
investimento feito, nos últimos anos, na figura do ‘manual escolar’ (termo 
genérico com que pretendemos designar não só o mais evidente livro da 
disciplina, mas também outros materiais de apoio didáctico) como instru-
mento regulador da aquisição de saberes e de competências no âmbito da 
educação formal. Pressupondo sempre um exercício de selecção de textos, 
de acordo com as directrizes impostas pelos responsáveis pela política 
educativa e, por outro lado, um elenco de actividades que possam assegurar 
uma eficaz transmissão dos conteúdos previstos para a disciplina, o manual 
desempenha um papel crucial de mediação entre as obras literárias (e não 
só) e uma comunidade de leitores ainda em formação. Caberá, por certo, ao 
professor orientar todo esse processo e, se for caso disso, suprir eventuais 
lacunas ou adequar o material que tem diante de si, mas o que não pode ser 
posto em causa é o poder legitimador dessa instância.

Mediante a análise de uma situação concreta de apropriação do texto 
da Carta de Guia, no manual Aula Viva – 12.º Ano – Português B, organizado 
por José Augusto da Fonseca Guerra e José Augusto da Silva Vieira (Porto 
Editora), será possível avaliar melhor o tipo de gestão do conhecimento 
que aquele modelo de base utilitarista pressupõe. Integrada na unidade ou 
sequência didáctica “Texto argumentativo”, a parte relativa a D. Francisco 
Manuel compartilha o espaço com fragmentos de textos produzidos por 
António Ribeiro Sanches, Luís António Verney, Eça de Queirós, Ramalho 
Ortigão, António Sérgio e Sá Carneiro (o político e não o poeta da Geração 
de Orpheu). Em si mesma, a heterogeneidade desta recolha antológica não 
seria condenável, mas a circunstância de se fazer acompanhar de um nível 
de informação puramente residual sobre o teor das obras e sobre as circuns-

o estatuto onde se proclama a superioridade do macho, é ainda o manual onde se justificam 
as varonilidades e a forma como estas se expressam (machismo e marialvismo foram as pala-
vras escolhidas por José Cardoso Pires no seu ensaio Cartilha do Marialva, onde se encontra 
ainda uma penetrante análise da obra de D. Francisco Manuel). Deste modo, o homem, assegu-
rando-se, confirmando e perpetuando a submissão da mulher, deve, no foro dos sentimentos e 
na tradução deles, tornar patente o seu perfil masculino contrário obviamente à demonstração 
de qualquer pieguice, porque por pieguice será tomada qualquer manifestação afectiva não con-
sentânea com a sua varonilidade. D. Francisco qualificará tais demonstrações de “indecentes”.» 
(TorrEs, 1989: 90).
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tâncias em que foram elaboradas já merece reflexão. De modo simplista, 
tudo se resume a um “perfil biográfico” do autor (que mais não é do que 
a reprodução de um verbete de um Dicionário de Literatura), a um “perfil 
literário” improvisado, porque feito do cruzamento de vozes críticas que se 
debruçaram sobre a obra em causa, mas ainda assim muito lacunar e, por 
fim, de uma “Introdução” que (para não fugir à regra) resulta da colagem de 
citações retiradas do prefácio a duas edições da Carta, a de Edgar Prestage 
e a de João Gaspar Simões. Perante este aparato tão displicentemente mon-
tado (e que em nada beneficiou da reflexão crítica e amadurecida dos respon-
sáveis pelo manual), o aluno não só terá sérias dificuldades em compreender 
o alcance do texto, como trilhará um caminho que pode muito bem levá-lo 
a desenvolver atitudes de rejeição face a algo que sente como antiquado. 
No plano teórico, tudo parece justificável (e, em certa medida, desculpável) 
se se pensar que o móbil desta acção educativa é tão-só o reforço do desem-
penho linguístico do aluno, através do contacto com diversas tipologias 
textuais, mas custa aceitar que para benefício (duvidoso, ainda assim) de 
uma competência se deite a perder (ou, pelo menos, que apareça descaracte-
rizado), um saber.

Abordagens que ostensivamente repudiam qualquer trabalho prévio de 
enquadramento histórico e cultural (por mínimo que seja) do texto, como as 
que fazem lei entre os responsáveis pela elaboração de programas escolares, 
para fazer emergir em seu lugar uma outra coisa que se supõe mais útil, por 
ter alcance prático imediato, revelam-se fortemente redutoras, sobretudo se 
estiver em causa um texto produzido num tempo histórico já muito distante 
daquele em que se situa o leitor. Salvo melhor opinião, um doseamento 
responsável de informação contextual não tem que forçosamente conduzir 
a um bloqueio da capacidade de interpelação do texto ou de fruição estética 
por parte do aluno, antes constitui uma via privilegiada para lidar com a 
densidade cultural que aquele manifesta. Significa, portanto, que deve ser 
concebida e gerida em moldes diferentes dos que vigoraram durante décadas 
no Ensino Básico e Secundário, porque não constitui um fim em si mesma, 
antes um instrumento eficaz (se se souber discernir o essencial do acessório) 
para desvelar sentidos que doutro modo seria difícil recuperar. Até mesmo a 
precedência absoluta do contexto face ao texto, que a força do uso (e talvez 
alguma doutrina) foi ajudando a consolidar, a ponto de só ser possível chegar 
a este último após penosa travessia pela densa floresta de referências, deve 
ser objecto de revisão, pois mais rentável se afigura um modelo de interacção 
permanente.

Para muitos, a integração de uma dada obra literária no cânone escolar 
está ligada à sua capacidade de fomentar valores éticos, morais e cívicos. 
Ora, neste quadro, que papel poderia desempenhar uma obra como a Carta 
de Guia de Casados que propõe modos de actuação que entram em ruptura 
com os parâmetros que regem (ou que deveriam reger, se pensarmos que 
o processo de transformação ainda está em curso) a sociedade contempo-
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rânea? Ao dar a conhecer práticas e comportamentos que são, em si mesmos, 
diferentes dos que preenchem o quotidiano do aluno, pode abrir caminho a 
uma inquirição mais funda dos pressupostos do passado (do acto de escrita) 
– inclusive, dentro de uma lógica interdisciplinar – e a formas de questio-
nação das condições do presente (da leitura). Por outro lado, se se conse- 
guir evitar a tentação de rasurar as marcas de historicidade do texto, com a 
feérica esperança de o tornar (a todo o custo) contemporâneo, talvez se torne 
mais fácil cativar (ainda que por via da estranheza) futuros leitores.
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Bilac e a língua portuguesa

ÁlVaro saNtos sIMõEs JuNIor1

Resumo: O poeta parnasiano Olavo Bilac (1865-1918) empenhou-se na defesa da 
integridade e da difusão da língua portuguesa no Brasil. Como escritor, produziu livros 
didáticos e paradidáticos destinados às escolas primárias. De sua autoria, são as Poesias 
infantis (1904); em co-autoria com Manuel Bonfim, escreveu Através do Brasil (1910), 
Livro de leitura para o Curso Complementar das escolas primárias (1901) e Prática da língua
portuguesa (1899); com Coelho Neto, Contos pátrios (1894), A pátria brasileira (1911), Teatro 
infantil (1905) e A terra fluminense (1898). Como jornalista alinhado com princípios repu-
blicanos, defendeu o ensino público, gratuito, universal, laico e de excelente qualidade. 
Tendo vivido intensamente as agitações políticas das primeiras décadas da República e 
testemunhado a ocupação do sul do território brasileiro por imigrantes europeus, Bilac 
considerava a difusão da instrução primária por todo o território nacional e o consequente 
ensino (e o uso!) da língua portuguesa nas escolas as únicas formas de proteger e afirmar 
a nacionalidade brasileira. As crônicas do seu “Registro”, publicadas diariamente pelo 
vespertino carioca A Notícia de 1900 a 1908, foram uma arma importante dessa sua luta.

Palavras-chave: Olavo Bilac; “Registro”; A Notícia; alfabetização; imigração.

A pátria não é o solo, nem a propriedade, nem a posição 
social: é a tradição, é a índole, é o passado, é o gênio da 
raça, – e tudo isto reside no idioma nacional.

olaVo bIlaC

Envolvimento com a educação

Em novembro de 1893, Olavo Bilac viu-se obrigado a deixar às pressas 
o Rio de Janeiro por seus vínculos com o jornal Cidade do Rio, de José do 
Patrocínio, que estava em rota de colisão com o governo de Floriano Peixoto. 
Com a eclosão da Revolta da Armada em 6 de setembro daquele ano, o pre-
sidente havia decretado estado de sítio e prendia seus adversários políticos 
indiscriminadamente. Tendo já conhecido por dentro as prisões de Floriano 

1 Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Assis, Departa-
mento de Literatura, Av. Dom Antônio, 2.100, 19800-250, Assis, Estado de São Paulo, Brasil, 
simoes@femanet.com.br. Este trabalho contou com o apoio financeiro da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo.
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em 1892, o poeta resolveu abrigar-se em Minas Gerais, colocando-se fora do 
alcance da repressão.

Quando retornou ao Rio em 1894, Bilac enfrentaria sérias dificuldades 
financeiras. Disposto a ajudá-lo, Coelho Neto (1864-1934) comprometeu-se 
com o livreiro Francisco Alves (1848-1917) a escrever em parceria com o 
poeta parnasiano um livro de contos escolares. Desse esforço conjunto resul-
taram os Contos pátrios.

Iniciada por razões pecuniárias, a incursão de Bilac no âmbito da lite-
ratura paradidática ainda renderia muitos frutos. De sua autoria, são as 
Poesias infantis (1904); em coautoria com Manuel Bonfim (1868-1932),
escreveu Através do Brasil (1910), Livro de leitura para o Curso Comple-
mentar das escolas primárias (1901) e Prática da língua portuguesa (1899); 
com Coelho Neto, Contos pátrios (1894), A pátria brasileira (1911), Teatro 
infantil (1905) e A terra fluminense (1898). Talvez o poeta pretendesse ofe-
recer alternativas às escolas, pois notava que os livros didáticos brasileiros 
eram «de uma banalidade desesperadora» e às vezes chegavam a «revoltar 
a gente pela sua futilidade» (B., 20 mar. 1902).2

Manuel Bonfim foi responsável por uma maior integração de Bilac ao 
ambiente escolar ao nomeá-lo seu substituto interino na direção do Pedago-
gium quando, em 1898, dela afastou-se para exercer a função de diretor 
da Instrução Pública do Rio de Janeiro. Nesta importante posição, Bonfim 
obteve do prefeito Cesário Alvim (1839-1903) a criação do cargo de 
inspetor escolar. Um dos primeiros nomeados para o posto foi justamente 
Olavo Bilac.3

Como se pretende demonstrar aqui, o envolvimento do poeta parna-
siano com a educação foi muito além da mera obrigação profissional ou do 
aproveitamento de oportunidades para obtenção de recursos financeiros. 
Todas as dimensões de sua atuação pública integraram-se harmoniosamente 
em prol de um mesmo objetivo: a instrução primária pública, gratuita e 
universal, que se tornou o grande ideal do autor de vários livros, do jorna-
lista de publicações importantes, do funcionário público e do cidadão que 
colaborou com a propaganda republicana, combateu o governo ditatorial de 
Floriano Peixoto e defendeu o saneamento do Rio de Janeiro.

«Registro»: tribuna contra o analfabetismo

No «Registro», coluna diária que manteve no vespertino A Notícia de 
1900 a 1908, período em que o Rio de Janeiro sofreu reformas urbanísticas 
e recebeu pesados investimentos em infraestrutura, Bilac procurou impor 

2 As crônicas do «Registro» saíam, via de regra, na página 2 d’A Notícia.
3 A nomeação ocorreu em 13 de outubro de 1899. Para obter informações mais deta-

lhadas sobre a biografia de Olavo Bilac, v. sIMõEs Jr., 2007, pp. 46-66.
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à atenção da opinião pública e do Estado a necessidade de eleger-se a luta 
contra o analfabetismo como prioridade nacional. É muito significativo 
o fato do «Registro» ter-se transformado em tribuna a favor da instrução 
primária pública, universal e gratuita, pois essa seção d’A Notícia diferen-
ciava-se de outras seções de crônicas do mesmo vespertino e também das de 
outros jornais por apresentar aspectos muito específicos. Enquanto outras 
seções seguiam a tradição estabelecida, em meados do século XIX, por Fran-
cisco Otaviano (1825-1889) e José de Alencar (1829-1877), que conceberam 
a crônica como resenha semanal dos fatos jornalísticos mais relevantes, ou 
melhor, como uma espécie de revista bem-humorada e relativamente subje-
tiva dos acontecimentos da semana, Bilac fez da sua coluna um verdadeiro 
diário pessoal em que comunicava emoções vividas, fatos testemunhados, 
recordações, leituras realizadas etc. ao seu leitor, a quem se dirigia de forma 
íntima e cordial.4 Assim, o cronista sentia-se livre para tratar de todo e qual-
quer assunto, mesmo que este não estivesse na «ordem do dia». Se, então, a 
luta contra o analfabetismo tornou-se uma das «músicas prediletas» de seu 
«realejo» (1º. nov. 1906), foi provavelmente porque Bilac estava sincera e ple-
namente envolvido com a questão.

Como se pode constatar no valioso «Índice de sumários», que se encon-
tra no final do segundo volume da obra monumental Bilac, o jornalista, de 
Antonio Dimas, o poeta parnasiano, de 1900 a 1908, tratou do analfabetismo 
e do ensino primário seis vezes no jornal Gazeta de Notícias e duas vezes 
na revista mensal Kosmos. Esses números revelam que Bilac privilegiou a 
coluna d’A Notícia para desenvolver sua campanha em prol da instrução 
primária,5 pois do «Registro» o analfabetismo era assunto frequente.

4 A coluna representava um projeto pessoal concebido por Bilac, que a manteve por mais 
de oito anos, a despeito de viagens e doenças. Na véspera de viajar para a Europa em 1904, o 
poeta comprometeu-se com seus leitores a enviar de onde estivesse a sua crônica diária: «Este 
Registro foi sempre o meu ‘diário’, todos os dias aberto, todos os dias escrito, fixando as impres-
sões dos meus olhos, do meu espírito, da minha inquieta curiosidade. Não haveria motivo para 
que o ‘diário’ fosse interrompido agora» (B., 9 abr. 1904). Como se nota em outro fragmento 
dessa mesma crônica, Bilac procurava atrair e envolver os seus leitores com a figuração de uma 
certa intimidade: «Não nos há de a viagem separar, amigo leitor. Tu irás comigo, como meu 
confidente e camarada, pelos mares e pelas terras, vendo e ouvindo o que eu vir e ouvir por esse 
mundo em fora. Farei o possível para te não aborrecer; e, armado de tolerância e pachorra, tu 
continuarás a ouvir as minhas confidências, concordando ou não comigo, mas sempre reconhe-
cendo (assim o espero) que te falo com o coração perto da boca, sem mentira e sem hipocrisia» 
(B., 9 abr. 1904).

5 V. na Kosmos a «Crônica» dos meses de novembro de 1904 e janeiro de 1905; na Gazeta 
de Notícia a «Crônica» dos dias 27 de janeiro de 1907 e 13 de outubro de 1907. No primeiro 
volume de Bilac, o jornalista, encontram-se transcritos os textos publicados na Gazeta nos dias 
18 de junho de 1905 (pp. 717-9), 13 de maio de 1906 (pp. 789-92), 17 de junho de 1906 (799-801) 
e 5 de janeiro de 1908 (pp. 865-7). A propósito, registre-se que Antonio Dimas não pôde recolher 
na obra citada textos de Bilac publicados n’A Notícia, pois, no período em que realizava a
pesquisa, o jornal passava por processo de restauração e ainda não se encontrava microfilmado.
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O panorama com que se deparava o cronista d’A Notícia era angustiante, 
pois o número de alfabetizados no Brasil era simplesmente irrisório. Nem 
mesmo a maior cidade do país, então Capital Federal, estava em condições 
aceitáveis, como Bilac assinalou em uma crônica:

O Rio de Janeiro é uma cidade de analfabetos; desses homens que fazem por 
aí o serviço de carregador, de carroceiro, de trabalhador braçal, são raros os 
que conhecem o alfabeto: os filhos vão pelo mesmo caminho, e de dia em dia 
aumenta a população de analfabetos. Mas se se observa isso na capital da 
República, imaginai o que haverá dos Estados! (B., 3 fev. 1902).

Como literato e jornalista, Bilac preocupava-se intensamente com as 
consequências do analfabetismo para a atividade editorial e para a própria 
vida intelectual brasileira. A inexistência de um público leitor significativo 
representava, em sua visão, um grande fator de atraso cultural: «Pobre país, 
habitado por [...] dez milhões de analfabetos! Como é que há de haver lite-
ratura, como é que há de haver arte no teu seio?». Sem leitores, os literatos 
escreviam «para si mesmos, para os oficiais do mesmo ofício», como se se 
entregassem «à prática de um prazer egoísta e solitário...» (B., 11 fev. 1903).

Apesar do número de analfabetos, o Brasil contava desde 1897 com 
uma Academia de Letras, presidida por Machado de Assis (1839-1908). O cro-
nista assinalava, no entanto, que nenhum dos chamados imortais «conseguiu 
viver exclusivamente do seu trabalho artístico, e nem um só dos seus livros 
logrou jamais alcançar uma tiragem de dez mil exemplares». Até mesmo o 
prolífico Coelho Neto, autor de «mais de doze volumes de arte pura», era obri-
gado, «para ganhar o pão quotidiano», a «desperdiçar o seu talento no esfal-
fante e duro mister de escrever coisinhas para os jornais» (B., 13 nov. 1905).

Com poucas pessoas aptas a ler, o preço dos livros, revistas e jornais 
destinados ao público brasileiro era mais elevado do que o de publicações 
similares européias. Na França, como explicou o cronista, alguns periódicos 
já atingiam tiragens de centenas de milhares de exemplares, o que impor- 
tava em um preço baixo do número avulso. No Brasil, ao contrário, apesar 
do inevitável preço elevado das assinaturas e exemplares avulsos, o pano-
rama era desolador: «não há [...] uma só empresa jornalística, que seja 
verdadeira e completamente próspera: se os jornais se vendessem a vintém, 
já todas essas empresas teriam estourado» (B., 15 nov. 1905). No Rio de 
Janeiro, «cérebro do Brasil», nenhum jornal alcançava a tiragem modesta 
de 50.000 exemplares, embora um terço dos exemplares fosse enviado aos 
estados (B., 4 dez. 1903).

Com os livros, a situação não era melhor. Das obras editadas pela 
Garnier, apenas um romance e um livro de poesia «conseguiram ter uma 
edição esgotada em pouco mais de um ano» (B., 4 dez. 1903).6 Não era, com 

6 Bilac baseava-se em informações obtidas por João do Rio, que havia publicado na 
Gazeta de Notícias um artigo intitulado «O Brasil lê».
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efeito, um resultado extraordinário, pois as edições daquela editora não iam 
além de 2.200 exemplares.

No início do século XX, era voz corrente que a língua portuguesa era 
um túmulo, pois quem nela escrevesse jamais gozaria de prestígio universal, 
ao contrário do que ocorria com autores de outras línguas como a inglesa, 
a espanhola e, principalmente, a francesa. Fazia-se tal afirmação porque 
se considerava que a língua portuguesa era falada e compreendida por 
pouca gente. Segundo o cronista, quem assim pensava estava equivocado, 
pois naquele tempo havia vinte milhões de falantes da língua portuguesa 
no Brasil, em Portugal e nas colônias portuguesas da África, da Ásia e da 
Oceania. Com esses leitores em potencial, os escritores portugueses e brasi-
leiros já teriam «um público numeroso e compacto». O problema seria, 
portanto, de outra natureza:

Se a língua portuguesa é um túmulo, não é por falta de quem a entenda e 
fale: é por falta de quem a saiba ler. Daqueles vinte milhões de homens, que 
falam o português, mais de dez milhões vivem no Brasil: mas, desses, quantos 
sabem ler? (B., 6 fev. 1904).

Por isso, concluía o cronista que «uma língua lida por um milhão de 
criaturas é muito mais viva, muito mais influente, e muito mais forte do que 
uma língua falada por cinco milhões» (B., 6 fev. 1904, grifos do autor).

O «perigo estrangeiro»

Se o analfabetismo já era suficientemente incômodo para o autor de 
diversos livros, colaborador de alguns dos principais periódicos do país, 
como o matutino Gazeta de Notícias e a revista ilustrada Kosmos, e princi-
palmente integrante de uma geração de escritores que pretendeu viver exclu-
sivamente das letras,7 era especialmente preocupante para o cidadão empe-
nhado, que pugnara pela República, pela democracia e pelo saneamento, 
em virtude da maciça imigração européia promovida pelo governo e de suas 
consequências: «em São Paulo, em Minas, no Rio Grande, no Paraná, em 
Santa Catarina, criam-se escolas alemãs e italianas, mas ninguém trata de 
fundar novas escolas nossas» (B., 6 fev. 1904).

Dias depois de explicar que a língua portuguesa era um túmulo em 
função do analfabetismo e de alertar para o perigo representado pela difusão 
no Brasil de outras línguas européias, que ameaçavam a existência do idioma 
nacional, Bilac transcreveu trecho do discurso de posse de Frédéric Masson 
(1847-1923) na Academia Francesa. Provavelmente o historiador francês 
estava antes preocupado em defender certas prerrogativas da instituição 

7 V. SIMõEs Jr., 2006.
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a que passava a pertencer, mas, para o cronista, suas palavras eram parti- 
cularmente interessantes por virem corroborar suas reflexões: «A língua de 
um povo, (disse F. Masson) falada, é a própria vida desse povo; mas, escrita, 
é mais do que isso: é a sua imortalidade. É preciso, pois, tratar o idioma 
nacional com um respeito religioso» (apud B., 26 fev. 1904). Sendo assim, 
o Brasil estava sob sério risco com a imigração européia, pois quando, no 
Brasil, «somente se falasse o inglês, o alemão, ou o italiano, – o Brasil poderia 
ser uma nação forte, mas já não seria precisamente o Brasil» (B., 26 fev. 
1904), porque «o que forma a nacionalidade é, antes de tudo, a língua» 
(B., 10 jan. 1905).

Para o cronista, mais do que de marinha e de exército poderosos, o 
Brasil necessitava de «boas escolas, boas e muitas», pois para defender 
a sua «terra cobiçada»8 os brasileiros precisavam apenas da «consciência da 
nacionalidade», que somente seria obtida por quem soubesse «ler e escrever» 
(B., 10 jan. 1905). Contra o processo de desnacionalização, as armas seriam 
completamente inúteis:

A conquista [do Brasil], se um dia se fizesse, far-se-ia pela absorção pacífica e lenta 
da nacionalidade brasileira. Levantar-se-ia o povo para repeli-la? Mas como, se já 
não houvesse povo brasileiro? – Isto é, se a maioria da população do Sul fosse uma 
gente falando alemão, escrevendo alemão, não falando, nem escrevendo, nem com-
preendendo o português? (B., 10 jan. 1905).

Para Bilac, a luta contra o analfabetismo e contra a difusão das línguas 
estrangeiras era simplesmente vital, pois a língua portuguesa era o último 
baluarte da nacionalidade brasileira:

A pátria não é o solo, nem a propriedade, nem a posição social: é a tradição, é 
a índole, é o passado, é o gênio da raça, – e tudo isto reside no idioma nacional. 
Se nos tirarem as terras, os bens, os cargos oficiais, as alfândegas, as minas, – 
mas se nos deixarem a língua que falamos, – continuaremos a ser brasileiros, 
conservaremos a alma da nossa raça, e mais cedo ou mais tarde renasceremos 
para a liberdade e para a honra. Mas no dia em que se completar a absorção 
ou a eliminação do nosso idioma por idiomas estrangeiros, – nesse dia será 
completa e irremediável a nossa desnacionalização, – e poderemos ser pro-
prietários, ou industriais, ou governantes no Brasil, mas já não seremos brasi-
leiros; e conservaremos talvez a liberdade de ação, de trabalho, e de governo, 
– mas intelectualmente e moralmente seremos escravos, sem dignidade e sem 
a possibilidade de recuperar a liberdade perdida (B., 1.º nov. 1906).

8 No início do século XX, o imperialismo europeu já constituía uma ameaça para países 
que, como o Brasil, dispunham de muitas riquezas naturais. Significativamente, na última 
crônica da série «Registro», Bilac afastava a possibilidade de uma conflagração européia 
porque, segundo sua compreensão, ainda havia, para os «monstruosos tubarões da Europa», 
«muitos povos pequenos e fracos», que podiam «servir de opíparos almoços, lautos jantares 
e ceias pantagruélicas para a bulimia formidável da Inglaterra, da Alemanha, da França e da 
Rússia» (B., 12 nov. 1908).
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Ao propor a criação de escolas primárias por identificar a nacionali-
dade brasileira com a língua portuguesa, Bilac procurava, talvez consciente-
mente, atingir um ponto que era vital para os colonos alemães estabelecidos 
no Brasil, conforme elucida Helena Bomeny:

A Heimat de um teuto-brasileiro nascido em Blumenau, por exemplo, é esta 
cidade e será uma Heimat alemã se for mantida viva a cultura especificamente 
germânica pela utilização da língua alemã e até pela evocação da paisagem 
brasileira através de um Lied. A língua passou a se tornar, assim, a principal 
característica do nacionalismo alemão fora da Alemanha, mais até do que 
no interior de suas fronteiras, por ser o meio mais concreto de identificação 
étnica (BoMENy, 1999, p. 157).

O então chamado «perigo estrangeiro» se acentuava justamente porque 
o governo não investia na educação primária, especialmente no sul do Brasil. 
A propósito desse problema, o cronista reproduziu as reveladoras palavras 
de um imigrante alemão radicado em Joinville, que, durante visita do presi-
dente eleito Afonso Pena (1847-1909) àquela cidade em 1906, queixou-se do 
que lia na imprensa:

Censuram-nos porque ensinamos aos nossos filhos a língua alemã, e não 
lhes ensinamos a língua portuguesa... Mas a culpa não é nossa: a culpa é dos 
governos que não procuram manter escolas com bons professores, de maneira 
a atrair concorrentes pelo excelente programa. Os colonos pobres começam 
a vida com grande dificuldade e não têm recursos para manter os seus filhos 
nas escolas. Eles próprios ensinam o que sabem, e não lhes podem dar outra 
instrução... (apud B., 10 ag. 1906).

A modéstia desse imigrante era enganosa, pois, por volta de 1900, havia 
308 escolas da imigração alemã do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, 
muito provavelmente, já se verificava situação semelhante. Como se sabe, 
produziram-se livros didáticos e publicações pedagógicas específicos para 
esses estabelecimentos de ensino e os professores teuto-brasileiros consti-
tuíram um fundo de pensão e aposentadoria e criaram a Associação Brasi-
leira de Professores da Imigração Alemã. Dado esse grau de organização, as 
escolas da imigração alemã chegaram a ser 1.579 em 1937 (cf. KrEutz, 2003, 
pp. 356-7).

Embora mais modestamente, outros grupos de imigrantes também se 
preocuparam em organizar escolas primárias. Em 1930, havia no Brasil 167 
escolas italianas. Dois anos depois, os japoneses já contavam com 178 esta-
belecimentos de ensino. Com crescimento acentuado nas primeiras décadas 
do século XX, as escolas polonesas chegaram a ser 349 em todo o Brasil em 
1937 (cf. KrEutz, 2003, pp. 357-64).

Apesar de algumas medidas repressivas adotadas durante a Primeira 
Guerra Mundial, os governos estaduais, que não contavam com recursos 
suficientes para promover a alfabetização, responsabilidade deles, toleravam 
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a expansão do ensino primário administrado pelos imigrantes. O Estado 
Novo (1937-1945), entretanto, começou a deter esse processo com legislação 
coibitiva. Em 1938, determinou a obrigatoriedade do ensino em língua por-
tuguesa (1938), exigiu que professores e diretores de escola fossem brasi-
leiros natos, tornou obrigatório o ensino de história e geografia do Brasil, 
proibiu o ensino de língua estrangeira a menores de 14 anos e instituiu o 
culto à bandeira nacional em dias festivos (cf. KrEutz, 2003, pp. 365-6).

Muito provavelmente, Bilac e outros jornalistas contribuíram para que 
o «perigo estrangeiro» fosse elevado ao estatuto de problema vital do país.

A batalha pela obrigatoriedade do ensino

No início do século XX, já se notavam alguns avanços na expansão 
do ensino primário público e gratuito, mas a clientela atendida ainda era 
muito modesta. Em 1904, Bilac comemorou aumento no número de crian-
ças matriculadas nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Em 1893, havia 
11.199 matriculados; dez anos depois, já eram 26.707. Este número, entre-
tanto, ficava muito aquém do universo a ser atingido (o Rio era habitado 
por cerca de 811 mil pessoas segundo o censo de 1906),9 como reconhecia o
cronista: «Por mim, estou longe de me confessar altamente satisfeito com 
esse resultado. A minha satisfação seria completa, se em vez de 26.707, 
houvesse nas escolas públicas 50 ou 60 mil» (B., 5 abr. 1904).10

Bilac atribuiu parte dos tímidos avanços conseguidos no Rio de Janeiro 
ao empenho particular das professoras primárias, que, após a jornada de 
trabalho, percorriam os bairros do Rio de Janeiro «a arrebanhar alunos» 
e iam «de casa em casa admoestando, aconselhando, pedindo, exortando» 
(B., 5 abr. 1904).

Muito embora reconhecesse que faltava dinheiro para investir maciça-
mente na construção e melhoria de escolas e na formação de professores, 
Bilac considerava que a principal saída para a expansão da alfabetização 
seria a decretação da obrigatoriedade do ensino. Para o cronista, se o 
Governo Provisório houvesse, em 1889, instituído a obrigatoriedade da 
«instrução primária», o Brasil chegaria ao século XX com «uma imprensa 
dilatada e um comércio abundantíssimo de livros, porque toda uma geração, 
sabendo ler e escrever, teria brotado do seio dessa lei salvadora...» (B., 26 fev. 
1904). Se os revolucionários republicanos não adotaram medida tão salutar, 

 9 Apud NEEDEll, 1993, p. 279.
10 A cautela do cronista era muito sensata. Segundo dados fornecidos por Florestan

Fernandes em Educação e Sociedade no Brasil, de 1900 a 1920 o número de pessoas aptas e 
ler e escrever no Brasil passou de 3.380.451 a 6.155.567. Percentualmente, entretanto, houve 
completa estagnação, pois ambos os números representavam apenas 35% de alfabetizados com 
relação ao total de habitantes (FErNaNDEs, 1966, p. 47).
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teria sido provavelmente, segundo Bilac, por causa da «ridícula teoria positi-
vista da liberdade de instrução» (B., 6 fev. 1904).

Sem obrigatoriedade, não havia frequência e certas escolas chegavam 
a fechar por falta de alunos (cf. B., 3 fev. 1902). As escolas públicas ficavam 
às moscas por desinteresse dos principais beneficiados: «o povo é relaxado, 
porque os marmanjos se dão bem com a sua ignorância, porque ninguém 
obriga a criança a ir à escola» (B., 3 fev. 1902). Por isso, não seria admissível 
alguém invocar a «liberdade individual» para opor-se à obrigatoriedade do 
ensino. A propósito desse argumento, perguntava o cronista:

Tem alguém o direito de andar nu, pelas ruas? Ou de praticar atos indecentes 
na praça pública? Ou de esconder dentro do seu domicílio um caso de varíola 
ou de qualquer outra moléstia infecciosa? Pois o analfabetismo é também uma 
indecência, uma imoralidade, um perigo público (B., 3 fev. 1902).

Como se nota nas entrelinhas desse fragmento, Bilac identificava per-
feitamente os adversários da obrigatoriedade do ensino; eram aqueles que 
também se opunham à vacinação obrigatória e às medidas sanitárias de 
controle da febre amarela e de outras endemias cariocas. Nesse grupo de 
oposicionistas, incluíam-se positivistas ortodoxos, jacobinos e, ocasional-
mente, monarquistas. O cronista denominava-os ironicamente de «paladinos 
da Liberdade» e questionava-os abertamente:

Oh! A Liberdade!... Como pode ser livre e saber o que é liberdade quem não 
sabe ler, quem tem o espírito fechado a todas as conquistas modernas, quem 
deixa a sua inteligência abastardar-se e aviltar-se pela inação até ficar reduzida 
a um simples instinto tateante e titubeante? (B., 19 dez. 1903).

Assim, impunha-se uma ação governamental eficaz e decidida em prol 
da educação primária pública, gratuita e universal, pois o Estado não teria, 
segundo Bilac, «o direito de permitir que, dentro do limite de sua jurisdição»,  
houvesse «homens embrutecidos, mantidos pela ignorância no mesmo nível 
dos animais inferiores» (B., 19 dez. 1903). A esse respeito, haveria na Suíça 
um exemplo a ser seguido:

Nesse país liberalíssimo, cuja organização é um admirável modelo de demo-
cracia e de justiça, ninguém tem o direito de ser analfabeto. Os pais são puni-
dos pela malandrice dos filhos. Quando o aluno deixa de frequentar a escola, 
um médico vai visitá-lo; e, quando se verifica que ele não está enfermo, o pai é 
obrigado a pagar uma elevada multa, além de pagar a visita do médico. Multa 
e prisão são as penas em que incorre o pai que se descuida da instrução do 
filho; e ainda aquele povo, que se jacta com razão de ser o povo mais livre da 
Europa, não se lembrou de protestar contra essa vigilância e essas exigências 
do Estado. (B., 27 out. 1904)

Assim como as campanhas pela República e pela reforma urbana e o 
saneamento do Rio de Janeiro, a campanha de Bilac (e outros brasileiros) 
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pela obrigatoriedade do ensino primário seria vitoriosa, embora tardia-
mente. A Lei Magna de 1934 indicaria o ensino primário integral, gratuito e 
de frequencia obrigatória como diretriz para o Plano Nacional de Educação, 
de duração determinada. A partir da Constituição de 1937, já não haveria 
ambiguidades, pois seu artigo 130 rezava claramente: «O ensino primário é 
obrigatório e gratuito».

Conclusão

Bilac fez do combate ao analfabetismo generalizado um dos princi-
pais assuntos do seu «Registro». Segundo o cronista, a inexistência de um 
público leitor significativo no Brasil tornava a atividade literária inviável e 
passível de ser comparada a um «prazer egoísta e solitário», pois os escri-
tores dirigiam-se quase exclusivamente a «oficiais do mesmo ofício». Sem 
leitores, livros e jornais não alcançavam tiragens significativas e seus preços 
tornavam-se muito elevados se comparados aos produzidos na França. Como 
consequências do vasto analfabetismo, a língua portuguesa tornava-se um 
túmulo para os nela escreviam, uma vez que não encontravam ressonância 
para as suas idéias, e o povo ficava fora do alcance da ação civilizadora e 
orientadora da imprensa e, por isso, ficava impossibilitado até mesmo de 
adquirir «consciência da nacionalidade».

A omissão do governo, em seus diferentes níveis, quanto à necessidade 
de expansão do ensino primário chegava, segundo Bilac, a ameaçar a própria 
existência da nacionalidade brasileira em razão da maciça imigração estran-
geira ocorrida após o fim da escravatura. Com a organização de escolas em 
línguas estrangeiras no Brasil, haveria risco iminente de desnacionalização e 
perda de território.

Embora possa haver empregado o poderoso argumento do «perigo 
estrangeiro» para demover as autoridades governamentais de sua inércia 
diante do problema do analfabetismo, deve-se reconhecer que, como edu-
cador e autor de livros paradidáticos que lutava pela qualidade das escolas 
públicas,11 como escritor que contribuía para o fortalecimento da literatura 
brasileira, sonhava com a profissionalização de sua atividade e acreditava na 

11 O cronista comemorou, em 1906, o fato de que o presidente da República, Afonso 
Pena, havia ido pessoalmente matricular uma filhinha em escola pública municipal. Bilac consi- 
derou a atitude comprovação eloquente de que os estabelecimentos de ensino da prefeitura do 
Rio de Janeiro conquistavam a confiança das «famílias ricas», que por «snobismo» até então 
preferiam as escolas particulares. Bilac vislumbrava o alcance político dessa nova situação: 
«Foram [...] tão consideráveis os progressos aqui realizados, nos últimos dez anos no ensino 
primário público e tão evidentemente se afirmou a superioridade do preparo das professoras 
municipais, – que aquele preconceito foi vencido, e crianças pobres e crianças ricas estão fre-
quentando, lado a lado, as escolas do Distrito Federal, numa promiscuidade fraternizadora que 
desenvolve e apura o nosso espírito democrático» (B., 29 nov. 1906).
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função formadora e esclarecedora das letras e como jornalista empenhado 
na resolução das mazelas nacionais, Olavo Bilac estava imbuído de forte 
motivação para defender incansavelmente a instrução primária pública, 
gratuita, de qualidade e universal.
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O veio literário da Revista Nacional e Estrangeira

MarIa EulÁlIa raMICEllI1

Resumo: A Revista Nacional e Estrangeira foi publicada no Rio de Janeiro, de maio 
de 1839 a dezembro de 1840, sendo uma revista político-literária pouco conhecida dos 
estudiosos de periódicos no Brasil. Seus fundadores, diretores e principais colaboradores 
foram homens de letras que tiveram atuação intensa como jornalistas, escritores e tradu-
tores (de textos ficcionais e não-ficcionais), políticos e burocratas. São eles: João Manuel 
Pereira da Silva, Josino do Nascimento Silva e Pedro d’Alcântara Bellegarde. Este trabalho 
pretende analisar a função da literatura (nacional e estrangeira traduzida) e da crítica 
literária na Revista Nacional e Estrangeira, considerando o propósito central da produção 
dessa revista, qual seja, o de contribuir para a discussão aprofundada de idéias e questões 
consideradas relevantes para a tomada de decisão informada quanto às diretrizes organi-
zacionais do Estado brasileiro.

Palavras-chave: revista político-literária; literatura; século XIX; Brasil.

Apresentando a Revista Nacional e Estrangeira

A Revista Nacional e Estrangeira, revista político-literária publicada no 
Rio de Janeiro, de maio de 1839 a dezembro de 1840, foi idealizada, dirigida 
e produzida, na sua quase totalidade, por três homens de letras, membros 
da elite político-burocrática brasileira, também muito atuantes como jorna-
listas e tradutores. Dentre os poucos estudiosos que a mencionam, apenas 
o historiador Adolfo Morales de los Rios Filho (2000, pp. 467-8) apresenta 
uma data discordante para o término de sua publicação:

A partir de 1839, o Instituto Histórico começa a publicar a sua revista. Também 
circula naquele ano a Revista Nacional e Estrangeira, primeira e única no 
gênero, publicada mensalmente em folhetos de oitenta páginas, por uma asso-
ciação de literatos composta de Pedro de Alcântara de Niemeyer Bellegarde, 
João Manuel Pereira da Silva e Josino do Nascimento Silva. Continha matéria 
valiosa e variada, tendo subsistido até 1845.

Morales estaria certo quanto à duração da Revista Nacional e Estran-
geira? Em caso positivo, a maior parte de seus números teria, então, se
perdido a ponto de não constar do que está registrado como existente e 

1 Universidade Federal de Santa Maria, Faculdade de Letras, Departamento de Letras 
Estrangeiras Modernas, R. Appel 509/apt 313, 97015-030, Santa Maria/RS, Brasil, meramicelli@
hotmail.com e meulalia@uol.com.br.
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disponível para consulta na Seção de Obras Raras da Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro.

A leitura dessa revista permite perceber que foram raras as vezes que 
seus diretores dirigiram-se aos leitores para dar algum aviso ou fazer algum 
comentário sobre os textos ali publicados. Um desses avisos encontra-se ao 
final do segundo número (junho de 1839) e parece indicar, a essa altura, 
destino promissor para esse periódico, pois se afirma que o «benévolo acolhi- 
mento» que a Revista Nacional e Estrangeira recebeu do público anima 
os redatores a aumentarem o número de páginas para «pelo menos 80». 
É interessante notar que são justamente esses dois primeiros números, mais 
curtos, que apresentam uma perceptível unidade temática vinculada direta-
mente ao momento de publicação da revista: em maio, a proposição de que 
o político deve ser dedicado ao seu país; em junho, a conjunção de defesa 
de governo central monárquico com desilusão, de motivação política, dada 
a recente queda do ministério conservador de Araújo Lima, do qual Josino 
do N. Silva fizera parte. Quanto ao restante da Revista Nacional e Estran-
geira, embora os textos publicados em cada número não apresentem apa-
rente relação entre si, é possível estabelecer vínculos entre textos literários e 
não-literários publicados nos diversos números. De qualquer modo, dada a 
ausência de quaisquer outros comentários sobre o andamento da produção 
da Revista Nacional e Estrangeira, tem-se a impressão de que ela terminou 
abruptamente, de modo semelhante ao que aconteceu com outras tantas 
revistas fluminenses que não resistiram por muito tempo às dificuldades 
de natureza financeira, técnica e humana da produção periódica no Brasil 
oitocentista.

No que diz respeito a seus diretores-redatores, deve-se destacar que 
João Manuel Pereira da Silva e Josino do Nascimento Silva fizeram parte do 
reduzido grupo de literatos que iniciou definitivamente a escrita de ficção no 
Brasil, a partir de fins dos anos 1830, como parte de sua ampla e diversifi-
cada atuação como homens de letras. Com efeito, conforme assinala Barbosa 
Lima Sobrinho (1960, p. 22), a escrita de ficção, por esses literatos, teria cons-
tituído um propósito jornalístico (i.e. trazer para o Brasil «um tipo de ficção» 
que eles conheciam e que fazia sucesso em periódicos político-literários da 
Europa) mais do que literário propriamente dito, a ponto de nenhum deles 
ter seguido na carreira de ficcionista. Apesar da justa ressalva de Sobrinho 
sobre a maioria dos primeiros ficcionistas brasileiros, cuja ficção tem basi-
camente valor histórico para o leitor e estudioso de hoje, deve-se considerar 
que jornalismo, política e literatura constituíram campos inter-relacionados 
no século XIX, tanto na Europa como no Brasil. Foi, então, nesse contexto 
específico de produção letrada que João Manuel Pereira da Silva,2 Josino do 

2 (1817-1898). Atuou como advogado e político de linha conservadora; elegeu-se para a 
Câmara dos Deputados, presidiu a Província do Rio de Janeiro e foi escolhido para senador. 
Exerceu cargos burocráticos como os de fiscal do Banco do Brasil, consultor do Ministério do 
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Nascimento Silva3 e Pedro d’Alcântara Bellegarde4 anunciaram na «Intro-
dução» da Revista Nacional e Estrangeira o seu propósito de «dar outra dire-
ção à imprensa» periódica brasileira a fim de torná-la mais reflexiva e menos 
panfletária. Para tanto, indicavam que «reconhecedores da própria insufi-
ciência», lançariam mão, principalmente, de textos estrangeiros, «mode-
lando esta publicação pela Revista Britânica», uma «coleção de artigos sobre 
ciências e artes». Segundo eles, a «Revista Britânica» (na verdade, Revue 
Britannique) era conhecida da «maior parte dos literatos brasileiros», o que 
os liberava do «trabalho de elogiá-la». Afirmavam, ainda, serem «assinan-
tes de grande número de periódicos, tanto ingleses como franceses, publi-
cados com o título de Revista», dos quais traduziriam «o melhor que deles 
pudermos colher». No mais, contavam com a colaboração de amigos que 
«enriquece[riam] nossa coleção com artigos seus e sobre objetos peculiares 
do Brasil.»

Tratava-se, de fato, de uma revista produzida por e para membros 
da elite político-cultural da corte, que viam no acanhamento intelectual do 
meio brasileiro justificada razão para a apropriação de material publicado 
em revistas oriundas da Grã-Bretanha e da França. Ao pretenderem inovar  
na imprensa periódica brasileira, Pereira da Silva, Nascimento Silva e 
Bellegarde tomaram por modelo a parisiense Revue Britannique, que era
formada basicamente por tradução de textos ficcionais e não-ficcionais reti-
rados sobretudo de revistas britânicas. Porém, não revelaram que a Revue 
Britannique foi, mais do que um modelo de revista político-literária, a fonte 
direta de muitos textos ficcionais e não-ficcionais que integram a Revista 
Nacional e Estrangeira e vêm acompanhados dos títulos britânicos indicados 
na revista parisiense. E, assim como a Revue Britannique, a Revista Nacional
e Estrangeira trazia várias seções que variavam de um número ao outro, 

Império e advogado do Conselho de Estado. Teve ampla participação na imprensa periódica da 
corte brasileira. Foi sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, membro do Conserva-
tório Dramático do Rio de Janeiro, correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Paris 
e membro-fundador da Academia Brasileira de Letras. Foi um dos precursores da história da 
literatura brasileira com «Uma introdução histórica e biográfica sobre a literatura brasileira», 
texto que abre o Parnaso Brasileiro (1843). Foi o mais prolífico escritor na fase inicial da ficção 
brasileira. Engajado no movimento pela regularização da profissão do escritor literário, inte-
grou a comissão fundadora da Associação dos Homens de Letras do Brasil, em 1883.

3 (1811-1886). Estudou Direito na Faculdade de São Paulo. Exerceu vários cargos na 
área da magistratura; foi presidente das províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo, deputado 
provincial e geral, integrante do conselho do imperador, tendo recebido o título de Comendador 
da Ordem de Cristo. Foi membro do Conservatório Dramático do Rio de Janeiro e sócio do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Foi dono da Tipografia Comercial (primeiramente 
denominada Tip. Comercial de Silva & Irmão), na qual se imprimiram periódicos como O Cro-
nista e o Gabinete de Leitura. Exerceu o cargo de redator do Diário do Rio de Janeiro e do Jornal 
do Comércio, importantes jornais do Rio de Janeiro.

4 (1807-1864). Militar, formado em matemática, entrou para o exército sob a proteção de 
D. Pedro I. Foi eleito deputado para a Assembléia Geral em 1863, mas não tomou posse. Cola-
borou para a Minerva Brasiliense, revista literária de destaque no Rio de Janeiro, nos anos 1840.
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com exceção de «Variedades» (onde, mas não só, era publicada ficção) e  
«Miscelânea» (correspondendo a «Nouvelles de l’industrie, du commerce, de 
l’agriculture etc» da Revue Britannique) que fechava o número com notícias 
curtas sobre assuntos diversos da atualidade.

Esses aspectos caracterizadores da Revista Nacional e Estrangeira subja-
zem à seleção para tradução e publicação, por exemplo, do artigo «Reforma 
da literatura na Alemanha durante o décimo-sexto século» na sessão «Lite-
ratura» de março de 1840. Indicado como advindo da renomada revista 
escocesa Edinburgh Review, foi traduzido a partir da Revue Britannique 
(setembro de 1831). Trata-se de um texto crítico sobre assunto especializado 
e com encaminhamento argumentativo consideravelmente complexo, o que 
aponta para o seleto público-alvo da Revista Nacional e Estrangeira: literatos
e leitores com elevada capacidade de leitura; leitorado bastante restrito, 
portanto, num contexto de bem poucos leitores que, no geral, precisavam 
ser incentivados à prática da leitura, como se percebe pelas propostas edito- 
riais de várias revistas brasileiras da primeira metade do século XIX 
(SoarEs, 2006; RaMICEllI, 2009, pp. 21-56). Talvez Pereira da Silva tenha 
sido o responsável pela escolha desse artigo, uma vez que ele havia estado na 
Alemanha, conforme ele mesmo apresenta nos dois capítulos de «Viagem 
pela Alemanha – 1836» (publicados em dezembro de 1839 e setembro de 
1840). Capítulos em que Pereira da Silva não só relata os lugares por que 
passou como pontua seu interesse pelos mesmos segundo seu vínculo com 
autores e obras literárias. «Reforma da literatura na Alemanha durante o 
décimo-sexto século» discute a resistência das universidades alemãs às obras 
clássicas, na virada do século XV para o XVI, ao persistirem em defender os 
estudos escolásticos. O autor do artigo relaciona esse contexto ao seu, oito-
centista, ao afirmar que «então, como hoje, o passado se indignava contra 
o presente, cujo desenvolvimento e marcha tentava embalde suspender» 
(março de 1840, p. 162). Pode-se inferir que a discussão sobre o embate entre 
mentalidade do passado e do presente teria interessado à direção da Revista 
Nacional e Estrangeira por ecoar o contexto brasileiro de transição do Clas-
sicismo para o Romantismo. Não por acaso, na própria Revista Nacional e
Estrangeira de Pereira da Silva (colaborador de Niterói – Paris, 1836 –, revista 
considerada fundadora do Romantismo no Brasil e na qual ele publicou 
«Estudos sobre a literatura»), há poemas tanto de teor romântico como clás-
sico. Há também uma carta-resposta de Antonio Feliciano de Castilho, indi-
cada como originalmente publicada no Nacional de Lisboa em 1836, na qual 
o autor português critica os exageros do Romantismo de um ponto de vista 
valorizado pela direção da Revista Nacional e Estrangeira. Assim, a decisão 
dos editores da Revista Nacional e Estrangeira de publicar esses textos estaria 
relacionada à superposição dos dois movimentos literários no contexto brasi- 
leiro naquele momento.

A Revista Nacional e Estrangeira é pouco conhecida pelos estudiosos 
brasileiros, mas foi considerada por Hélio Lopes (1978, pp. 9-73) em sua 
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análise pertinente da formação de uma linhagem de revistas brasileiras na 
primeira metade do século XIX. Lopes destaca a Revista Nacional e Estran-
geira por ter reunido dois homens de letras que já tinham participação ativa 
na imprensa periódica da época. De um lado, Josino do Nascimento Silva, 
que vinha da direção de O Cronista (maio 1836 - abril 1839), periódico que 
Lopes vê como continuador do exercício (ainda que insuficiente) de crítica 
literária presente na Revista da Sociedade Filomática (junho-novembro 1833; 
revista elaborada por estudantes de Direito em São Paulo), devido à parti-
cipação de Justiniano José da Rocha em ambos periódicos.5 De outro lado, 
João Manuel Pereira da Silva. O quadro da imprensa político-literária deli-
neado por Lopes também permite perceber que a Revista Nacional e Estran-
geira teve o reconhecimento dos letrados da época. Com efeito, no artigo de 
fundo de A Nova Minerva (1845-6), que pretendia continuar A Minerva Brasi-
liense (1843-5), D. José Manuel Valdez Palacios afirma que a Revista Nacional 
e Estrangeira era uma das três «publicações mais importantes e extensas», as 
outras duas sendo a Revista Trimensal do Instituto Histórico e Geográfico do 
Brasil – única ainda existente à época – e a Minerva Brasiliense (apud loPEs, 
1978, p. 40). Além disso, os redatores de Guanabara (1849-1856) Manuel de 
Araújo Porto-Alegre, Antonio Gonçalves Dias e Joaquim Manuel de Macedo 
localizam-na como continuadora do «pensamento que presidiu à publicação 
da Niterói e da Minerva, pensamento que foi nobremente secundado pela 
Revista Filomática, em São Paulo, e pela Revista Nacional e Estrangeira nesta 
capital» (apud loPEs, 1978, pp. 62-3). Contudo, essa importância atribuída à 
Revista Nacional e Estrangeira, nos anos que seguiram imediatamente a sua 
publicação, deu lugar ao esquecimento e ao conseqüente desconhecimento 
de sua existência. Lopes (1978, p. 31) vê nesse fato evidência de desajuste 
entre o propósito editorial da Revista Nacional e Estrangeira e o meio sócio-
-cultural em que foi produzida:

Criada com grandes expectativas, a Revista Nacional e Estrangeira não logrou 
melhor sorte que as suas congêneres. Morreu vítima do comum desinteresse. 
Sua importância e divulgação, igualmente, terão sido minguadas pela quase 
nula recordação que dela ainda nos resta. Vinte e dois anos depois de extinta, 
T. de Melo [deve tratar-se de José Alexandre Teixeira de Melo]6 já não sabia se 
a revista ultrapassara o quarto número. Um pouco demais apertada em seus 
ideais científicos de divulgação, o meio acanhado não agüentou sustentá-la por 
mais tempo.

5 A propósito, Lopes (1978, p. 30) menciona a colaboração para a Revista Nacional e 
Estrangeira de membros do «grupo de São Paulo», também responsáveis pela Revista Filomá-
tica: Francisco Bernardino Ribeiro (contribuição póstuma), Firmino Rodrigues da Silva, Manuel 
Odorico Mendes e José Elói Otoni.

6 (1833-1907). Foi médico, jornalista, escritor e membro do Instituto Histórico e Geográ-
fico Brasileiro.
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Literatura na Revista Nacional e Estrangeira

Um primeiro aspecto a se considerar quanto à parte literária da Revista 
Nacional e Estrangeira refere-se ao fato de a revista ter servido como divul-
gadora de obras em andamento, da autoria de membros da primeira gera-
ção de românticos brasileiros. Por um lado, de João Manuel Pereira da Silva 
têm-se aqueles dois excertos intitulados «Viagem pela Alemanha – 1836», que 
seriam uma primeira versão do que constituiria a seção de abertura de seu 
Variedades Literárias, de 1862. Também de Pereira da Silva lê-se em 

 
«Biogra-

fia – Galeria brasileira» (outubro de 1839) um artigo trazendo resultado de 
sua pesquisa sobre Fr. Francisco de S. Carlos, um dos autores considerados 
em seu Parnaso brasileiro, cujos volumes 1 e 2 foram publicados, respecti-
vamente, em 1843 e 1848. Por outro lado, conforme Lopes (1978, pp. 30-1) 
também destaca, na Revista Nacional e Estrangeira lêem-se dois cantos de 
«Confederação dos Tamoios» (maio e julho de 1839), de Gonçalves de Maga-
lhães, sendo que, como se sabe, o poema integral só viria a ser publicado 
em 1856.

Quanto aos demais textos do campo literário publicados nessa revista, 
há ficção e poesia em praticamente todos os números, sendo a maior parte 
estrangeira traduzida (especialmente as narrativas), com predominância da 
origem britânica. Menos freqüente, mas também presente, há crítica lite-
rária. Detenho-me aqui nos textos ficcionais e de crítica literária tanto por 
interesse de pesquisa como pelo fato de que, juntos, ultrapassam em número 
os poemas. Cumpre ressaltar que a ficção (tanto estrangeira como brasileira) 
e a crítica literária aí presentes têm hoje, basicamente, valor histórico e, 
como ocorre com textos publicados em periódicos, permitem perceber não 
apenas as questões que estavam na ordem do dia para aqueles intelectuais 
brasileiros como também o modo como lidaram com elas naquela fase de 
criação do estado-nação brasileiro, visto esses literatos terem feito parte do 
quadro atuante na criação e estruturação de instituições políticas e burocrá-
ticas. Criação e estruturação que implicavam a elaboração de um aparato 
intelectual que daria sustentação à sociedade brasileira e sua forma de orga-
nização e funcionamento. Entendo que a Revista Nacional e Estrangeira fez 
parte desse processo, dado seu projeto editorial e a posição de destaque de 
seus fundadores no quadro intelectual-político-burocrático a partir dos anos 
1830. Com efeito, a leitura da Revista Nacional e Estrangeira mostra que, 
para além da função de entretenimento, a ficção brasileira e estrangeira nela 
publicada teria por objetivo dar evidência a certos assuntos, uma vez que essa 
ficção trata ostensivamente de questões políticas, econômicas e sócio-cultu-
rais, cuja consideração pelo leitor parece ter sido entendida como necessária 
pelos diretores dessa revista. Várias dessas questões são igualmente discuti-
das em textos não ficcionais ou aparecem com insistência nesse conjunto de 
narrativas, quando não na poesia também. Lembre-se que a Revista Nacional 
e Estrangeira foi produzida nos últimos anos do conturbado período regen-
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cial, quando a unidade político-geográfica do Brasil esteve continuamente 
em risco. Retomando o que disse acima, maio de 1839 foi um momento 
de crise no difícil processo de consolidação do governo centralizado devido 
à queda de mais um ministério; concomitantemente, o governo central 
passava por sérias dificuldades financeiras e militares em sua tentativa de 
debelar a Revolução Farroupilha (ocorrida na província de Rio Grande), 
assunto de artigos do preocupado Josino do Nascimento Silva. Desse modo, 
compreende-se a ênfase – com teor moralizante – dos responsáveis pela 
Revista Nacional e Estrangeira em denunciar certas atitudes de políticos e 
defender outras, com base em seu próprio comprometimento com o viés 
político conservador, defensor do poder central monárquico representativo.

Nesse sentido e não por acaso, um dos temas em maior evidência no 
conjunto ficcional da Revista Nacional e Estrangeira é a condenação de deter-
minadas posturas e atitudes políticas. Assim, Josino do Nascimento Silva 
publicou «A vida do deputado» (maio de 1839), texto que se assemelha ao 
que seria a crônica atual, e «A véspera da queda de um ministro de estado» 
(junho de 1839) a fim de defender a honestidade e o desprendimento do 
homem público; esse é, aliás, um dos assuntos de seu «O Brasil em 1839», 
artigo que abre a Revista Nacional e Estrangeira. Destaque-se que, embora 
«A véspera da queda de um ministro de estado» não seja assinado, é possível 
atribuí-lo a Nascimento Silva, por dois motivos. Primeiro, sua estrutura 
narrativa é muito semelhante à de «A vida do deputado» ao apresentar um 
narrador fortemente irônico que, ao comentar as ações dos personagens, 
ressalta as intrigas e a corrupção que marcam a postura egoísta do político, 
em geral. Em segundo lugar, ambas narrativas relacionam-se tematicamente 
àquele seu artigo inaugural da revista. Mas a discussão desse tópico na 
Revista Nacional e Estrangeira não se restringe a esses textos de Nascimento 
Silva. Ao final de «A vida do deputado», o narrador-comentarista afirma que, 
se a «cabala» (i.e. intriga, conspiração) é o modus operandi da política brasi-
leira, ela também é empregada, ainda com mais franqueza, na Inglaterra e 
nos Estados Unidos. Nessa linha de argumentação, o narrador sentencia: 
«(...) não são grandes os sacrifícios que se fazem para obter um assento no 
salão da câmara dos deputados (...) Ser deputado é ser tudo, convencei-vos 
disso» (maio de 1839, p. 53). São frases que estabelecem uma ponte direta 
com uma narrativa (pretensamente britânica),7 traduzida da Revue Britan-
nique, e posteriormente publicada no número de abril de 1840, a saber, 
«Minhas campanhas parlamentares», cujo narrador-personagem expõe 
jocosamente sua argúcia pessoal e seu aprendizado de métodos ilegais para 
obter e manter uma cadeira no parlamento britânico. Assim, essa história 
aborda – criticamente – a prática eleitoral britânica, destacando os méto-

7 Na verdade, o periódico New London Journal, indicado na Revue Britannique e, por 
tabela, na Revista Nacional e Estrangeira como fonte dessa narrativa, não existiu na Inglaterra 
à época.
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dos corruptos e desonestos de disputa de cargos, que vigoravam antes da 
reforma política, como informado em nota ligada ao título.

Avançando mais um passo na compreensão do papel da ficção na 
discussão política que perpassa a Revista Nacional e Estrangeira, penso que 
a posição sentenciadora do narrador e o emprego de ironia em várias narra-
tivas podem ter tornado mais sensível, ao leitor da época, a postura política 
propagada pela Revista Nacional e Estrangeira. Nesse sentido, vale destacar 
«Um primeiro ministro», narrativa curta indicada como extraída do Nacional
de Lisboa e publicada no número de julho de 1839. O protagonista Frede-
rico, que se passa por barão, consegue (para descontentamento e inveja 
de muitos) o posto de primeiro-ministro de um grão-ducado graças a suas 
opiniões judiciosas e a seu sucesso numa difícil missão diplomática. Lá pelas 
tantas, em decorrência de um plano para derrubá-lo, Frederico é forçado a 
afirmar que fugira de um hospital de loucos e assumira a falsa identidade de 
barão. Admite que sofre de loucura mansa, que o acomete a intervalos, mas 
também declara que foi em momentos de loucura que deu muitos conselhos 
e tomou decisões importantes, enquanto conselheiro ou ministro. Sem fazer 
comentário extra – o que só ressalta a ironia de todo o episódio –, o narra-
dor informa como os fatos se desenrolaram até que Frederico fosse reno-
meado para o posto de primeiro-ministro, pois, na opinião do grão-duque, 
ao contrário da loucura, a estupidez é constante e, portanto, «para conduzir 
os negócios do estado, um estúpido não vale mais que um louco» (julho de 
1839, p. 205).

Também chama atenção a publicação na seção «Economia política» 
(outubro e novembro de 1839, fevereiro de 1840) de uma série de narra-
tivas curtas sob o título «Contos de Madame Marcet». A autora deve ser 
Jane Marcet (1769-1858), nascida em Londres e pertencente a família de 
origem suíça. Por meio de seu marido, Alexander Marcet (medico suíço 
exilado na Inglaterra), ela teve contato com cientistas importantes na época. 
Jane Marcet produziu livros explicativos sobre química, botânica, religião e 
economia sob o título Conversations. Também popularizou as formulações 
de Adam Smith e, principalmente, David Ricardo, sobre economia clássica. 
Com efeito, as narrativas em questão são centradas numa família de traba-
lhadores rurais e têm por protagonista o lavrador João Hopkins, chefe dessa 
família. É a partir tanto de tentativas mal sucedidas de Hopkins de solu- 
cionar seus anseios em relação à maior igualdade social e melhoria da con-
dição de vida de sua família e dos pobres, em geral, da Inglaterra, como 
de conversas ocorridas entre os Hopkins que o narrador avalia como os 
trabalhadores têm visão estreita e, portanto, errônea do funcionamento do 
sistema capitalista, sendo, assim, incapazes de opinar sobre questões econô-
micas. Ocorre, então, que, por meio da maneira equivocada de Hopkins lidar 
com sua situação sócio-econômica, as narrativas confirmam os valores libe-
rais burgueses e o modus operandi capitalista. Não por acaso, junto ao título 
dessa curta série, em outubro de 1839 (p. 118), o colaborador brasileiro 
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acrescentou uma nota de rodapé em que chama atenção para a utilidade 
da leitura dessas histórias, «destina[das] a pôr ao alcance das pessoas (...) as 
verdades econômico-políticas, que tanto contribuem para a manutenção da 
ordem nos estados, sendo devidamente apreciadas.»

Uma visão extremamente positiva do capitalismo já havia sido apresen-
tada na Revista Nacional e Estrangeira em «Finanças-comércio: Associações 
comerciais e industriais do Rio de Janeiro», artigo de João Manoel Pereira 
da Silva (agosto de 1839).

Nesse texto, Pereira da Silva destaca que o Brasil se encaminha para 
a estabilidade política, embora precise ainda instaurar um governo forte 
que dê a segurança necessária para que a nação desenvolva sua indústria 
e comércio, promova o progresso interno e a «instrução das massas» a fim 
de alçar-se à posição que lhe cabe na América. Pereira da Silva apresenta 
um quadro bucólico do capitalismo, que ele sonha ver implantado no Brasil. 
Assim, escolhe não avaliar o modus operandi capitalista (a recorrente explo-
ração da mão de obra e desonestidade nas práticas industriais e comerciais 
visando à obtenção de lucro) a fim de exaltar uma forma de organização 
econômico-social que vigorava nas nações então consideradas as mais avan-
çadas. Por defender o liberalismo econômico, livre da intervenção governa-
mental, Pereira da Silva toma a Inglaterra e os Estados Unidos como parâ-
metros em detrimento da França, cujo governo tem forte ingerência nos 
empreendimentos produtivos e comerciais. Na seqüência de sua argumen-
tação, Pereira da Silva defende que todos os brasileiros devem se entregar de 
coração «às suas ocupações», mediante o «desejo moderado de enriquecer-se 
por meios honestos». Defende também a compreensão de que as nações só 
podem ser grandes se tiverem indústria, comércio e união, que propiciarão 
tanto a expansão e melhoria do nível educacional como a formação da infra-
-estrutura própria de nações avançadas: «riquezas, indústria, comércio, 
fábricas, rios navegáveis, canais, vapores belas estradas etc.».

O modo de vida burguês, enquanto concretização sociocultural do 
sistema capitalista, encontrou na ficção um meio privilegiado de divulgação, 
dada a possibilidade de figuração de destinos humanos justificados por e 
solidamente assentados nesse modo moderno de organização econômica. 
Assim, a propagação do ideário burguês na Revista Nacional e Estrangeira 
fortalece-se com a série «Diário d’um Médico», cuja fonte indicada é outra 
famosa revista escocesa, a Blackwood’s Magazine. Porém, como de praxe, as 
narrativas selecionadas foram, na verdade, traduzidas da versão francesa 
– bastante modificada pelo tradutor Philarète Chasles, em relação ao original 
em inglês – publicada na Revue Britannique. Nos onze episódios seleciona-
dos dessa série britânica, da autoria do hoje desconhecido Samuel Warren, 
imperam situações vividas no âmbito familiar burguês, marcadas por senti-
mentalismo e julgamento moral, da parte do narrador-personagem (o médico 
do título), quanto às atitudes e destino do protagonista de cada episódio. 
Cumpre ressaltar que, se Philarète Chasles amainou o peso do moralismo 
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puritano, manteve a postura eminentemente burguesa do narrador-perso-
nagem, no modo como se relaciona com seus pacientes, uma vez que pro-
cura, desde o início da carreira, aproximar-se do estilo de vida do «andar 
de cima» (a aristocracia e a alta burguesia inglesas) e afastar-se – quando 
possível evitar – o contato próximo com o andar de baixo. As narrativas lidas 
na Revista Nacional e Estrangeira seguem de perto a versão francesa que 
apresenta um narrador com discurso marcado por tom fortemente irônico 
– quando não mordaz –, crítico de vários aspectos da organização social e 
política inglesa. De fato, Philarète Chasles fez com que o narrador assumisse 
uma postura «estrangeira» ao criticar, de modo contundente, aquilo que ele 
mesmo narra. Assim, a meu ver, no que tange o contexto interno da Revista 
Nacional e Estrangeira, a inclusão desses episódios de «Diário d’um Médico» 
atendeu, para além do propósito de entreter os leitores (conforme afirmado 
pela direção da revista),8 ao objetivo 

 
de trazer ao conhecimento sensível do 

brasileiro quadros diversos da vida burguesa na Inglaterra contemporânea, 
incluindo tramas políticas no nível superior da administração pública, como 
se lê em «O homem político» (maio de 1840). Quadros não isentos de crítica 
marcada por forte ironia, que, aliás, bem podia dar um tom de «revanche» ao 
leitor brasileiro naquele momento em que as elites brasileiras protestavam 
contra o que consideravam ser ingerência do governo inglês nos negócios 
internos do Brasil, na medida em que os ingleses intensificavam suas inves-
tidas contra o tráfico negreiro e o sistema escravocrata. Mas, note-se bem, 
uma crítica que, apensa pelo tradutor francês, não anula o valor de reite-
ração do modo de vida burguês, que é a linha mestra dessa série de Warren.

Vai ficando claro, então, que a ficção presente na Revista Nacional e 
Estrangeira – enquanto parte mais acessível (porque de formulação mais 
simples do que vários dos artigos) aos leitores em potencial dessa revista 
-teve a dupla função de entreter e informar/formar os leitores. Trata-se, de 
fato, de um parâmetro de produção ficcional que segue o antigo princípio 
utili et dulci que, tudo indica, era valorizado pelos diretores dessa revista, 
justamente porque está aí implicado o emprego da ficção para criar, formar 
e/ou defender valores morais. Assim, é sintomático que na própria Revista 
Nacional e Estrangeira encontra-se, na seção «Literatura» de julho de 1839, 
outro artigo publicado originalmente na Edinburgh Review e traduzido (com 
cortes) a partir da Revue Britannique (outubro de 1833), intitulado «Juízo da 
Revista de Edimburgo sobre a literatura francesa contemporânea». Provavel-
mente, a seleção desse artigo de crítica literária serviu ao propósito de atuali-
zação judiciosa do leitor brasileiro sobre a literatura francesa, embora notas 
críticas do tradutor francês tenham sido eliminadas da versão brasileira. Mas 

8 Em nota de rodapé, junto ao título do primeiro episódio de «Diário d’um Médico», a 
direção editorial informa aos leitores: «A REVISTA NACIONAL E ESTRANGEIRA pretende 
publicar todos os artigos que com este título têm sido estampados nos periódicos ingleses e 
julgam seus redatores que com isto darão gosto a seus leitores.» (agosto de 1839).
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penso que teria havido outro motivo para sua publicação na Revista Nacional
e Estrangeira:a concepção do sentido pragmático da ficção, ou seja, de uma 
relação ideológica direta entre a narrativa e aspectos da vida real. Com 
efeito, o autor do artigo tem por parâmetro crítico o pragmatismo moral da 
ficção, uma vez que valoriza ou deprecia autores e obras franceses segundo 
a representação «adequada» ou não de valores morais. Por exemplo, o autor 
critica veementemente os escritores franceses que se dizem realistas, mas 
que falham grosseiramente na verossimilhança de personagens apresen-
tados como virtuosos (qualidade que pode ser indicada pela aparência física, 
ex: protagonista loira, alva, dócil), mas perpetradores de crimes; ou persona-
gens criminosos que revelam virtudes. Enfim, o autor cobra dos ficcionistas 
a obediência à antiga justiça ético-moral da ficção que regia o destino de 
personagens, segundo suas atitudes. É interessante notar que «Juízo da 
Revista de Edimburgo...» serviu como referência explícita para um colabo-
rador anônimo da Revista Nacional e Estrangeira embasar sua crítica a um 
poema, no artigo «D. Sebastião, o Encoberto, romance-poema publicado em 
Lisboa no ano de 1839» (seção «Bibliografia» de fevereiro de 1840).

Nesse ponto, deve-se ressaltar que, especificamente quanto ao pragma-
tismo moral, Marlyse Meyer (2006, p.467-479) já o apontou como o prin-
cípio motivador da publicação por Silva Porto (livreiro-impressor liberal 
brasileiro), em 1825, da única tradução brasileira do famoso Saint-Clair of 
the Isles, de Elizabeth Helme. Segundo Meyer, por ter o ressentimento polí-
tico como aspecto temático-estrutural, esse romance inglês teria atraído a 
atenção de um grupo de liberais brasileiros que, ao subscreverem a publi-
cação dessa tradução, expressaram sua forte discordância com o rumo que 
o governo de D. Pedro I havia tomado. Como Meyer argumenta ao se referir 
a passagem em Lucíola, de José de Alencar, e a testemunho de Virgínia 
Woolf-leitora, tanto romances de peso como aqueles mais triviais podem pro-
vocar, no leitor, uma forte identificação, ou seja, «uma identificação direta, 
vicária (...)» (2006, p. 469). Esse tipo de identificação também é caracterís-
tico do tipo de leitura encorajado por outra revista da época, o Gabinete de 
Leitura (1837-1838), que teve João Manuel Pereira da Silva como redator e 
principal colaborador e Josino do Nascimento Silva como editor. De fato, em 
seu estudo do Gabinete de Leitura e seu contexto de produção, Maria Angé-
lica L. P. Soares (2006) deixa claro que esses homens de letras faziam uso 
pragmático da ficção ao considerá-la como fonte de instrução e, portanto, 
um meio de formação de opinião, como forte viés moral, para o leitor. Um 
viés moral marcado por idealização do contexto capitalista europeu e não 
enfrentamento do choque inevitável entre o ideário burguês-liberal e o con-
texto escravocrata.

Diante do exposto, parece-me que a configuração da interpretação 
pragmática da ficção, tal como encontrada na Revista Nacional e Estrangeira, 
constituiu um aspecto contextual, tendo marcado a recepção e a produção 
literária brasileira na primeira metade do século XIX. Parece-me que assim 
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ocorreu porque, tendo sido o contexto sócio-político-econômico brasileiro 
marcado, a partir de 1824, por crescente agitação político-social, os valores 
morais conservadores foram chamados à linha de frente pelas elites, preo-
cupadas em assegurar sua posição de poder na estruturação do estado bra-
sileiro.

Considerações finais

A compreensão do papel da literatura na Revista Nacional e Estrangeira 
está diretamente atrelada à compreensão do lugar dessa revista em seu con-
texto de produção e de sua ligação com a Revue Britannique. Nesse sentido, o 
que apresento aqui é uma etapa do estudo dessa revista fluminense oitocen-
tista. Contudo, se essa discussão ainda está em andamento, é possível, neste 
momento, delinear um aspecto constitutivo e relevante da Revista Nacional 
e Estrangeira. Aspecto que se faz notar, de modo mais evidente, na parte lite-
rária e problematiza a proposta dos fundadores dessa revista de contribuir 
com reflexão aprofundada, naquela fase conturbada, para a construção do 
estado-nação brasileiro.

Assim, quanto ao componente literário estrangeiro, a comparação, 
realizada até o momento, entre as traduções francesa e brasileira de artigos 
de crítica literária e de ficção e a consideração destes em relação aos demais 
textos publicados na Revista Nacional e Estrangeira revelam que foi comum 
a eliminação, no Brasil, de notas críticas apensas pelo tradutor francês. 
O efeito no conjunto é de esvaziamento do teor crítico à estrutura liberal bur-
guesa em vigor na Europa (especialmente na Inglaterra) mesmo se algumas 
narrativas – como é o caso de «Diário d’um Médico» -apresentem a crítica ao 
contexto inglês entranhada em sua estrutura, sem que isso – reforço – signi-
ficasse a negação de valores liberais burgueses. Àqueles homens de letras 
brasileiros, então, não interessaria o que já poderia haver de crítica ao modo 
de vida capitalista liberal, mas, ao contrário, um aproveitamento pragmático 
da ficção como forma de sua propagação no contexto brasileiro.

De fato, como Bernardo Ricupero (2004, p. 81) ressalta em sua análise 
da relação específica entre romantismo e capitalismo no Brasil, sem perder 
de vista o contexto amplo da América Latina, não houve no Brasil confron-
tação entre ambos exatamente porque não havia capitalismo propriamente 
dito. Ocorre, então, que o próprio movimento romântico no Brasil foi desen-
volvido de modo a promover um certo capitalismo «ao mesmo tempo que 
seus elementos críticos passa[ra]m a aparecer de maneira mais discreta.»

Esse esvaziamento crítico é indício de uma postura brasileira que estava 
sendo construída naquele momento e que se faz notar na relação estabe-
lecida, no contexto interno da Revista Nacional e Estrangeira, entre textos 
ficcionais e não-ficcionais, tal como discutido acima quanto à relação que 
se pode estabelecer entre o artigo de Pereira da Silva e as narrativas de Jane 
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Marcet. Como se viu, Pereira da Silva, por meio de um enunciado muito fre-
qüente em periódicos da época, expressou seus anseios quanto a um modo 
de vida liberal para os «brasileiros». Estes não podiam ser outros que mem-
bros das próprias elites socioeconômicas, ou seja, senhores de terra que se 
tornavam cidadãos do país independente por passarem necessariamente a 
ter o controle de certas etapas da inserção econômica do Brasil no plano 
internacional, antes controladas pela metrópole. Como o sociólogo Florestan 
Fernandes (2006, p. 61) pontua, o liberalismo tornou-se no Brasil um «privi-
légio social», pois, implicando «relações entre iguais», ficou «confinado à 
convivência e ao destino dos membros dos estamentos dominantes», que 
constituíam o «mundo por excelência do senhor-cidadão». Assim, o que 
Pereira da Silva faz nesse texto é pensar meios de «progresso» no Brasil que 
teriam naturalmente, como seu agente e protagonista, a elite sócio-político-
-econômica. O restante das pessoas é sumariamente ignorado, não visto.

Trata-se de uma postura de não enfrentamento dos problemas contex-
tuais brasileiros advindos do choque entre o capitalismo liberal e o meio 
sócio-econômico-cultural escravocrata brasileiro. Uma postura que, como 
Fernandes (2006) brilhantemente analisa, tornou-se constitutiva do modus 
operandi das elites brasileiras. Que o choque era inevitável, essa é uma ques-
tão já devidamente compreendida. Segundo Fernandes, às elites brasileiras 
não interessava, de fato, o «mundo capitalista», embora dele não pudessem 
escapar dada a forma de inserção do Brasil, como economia dependente, no 
contexto internacional. O entrave histórico desenvolvido a partir de então 
foi, porém, o de escolha do não enfrentamento da complexa relação entre 
influxo externo e contexto interno, de modo que «os estamentos sociais 
dominantes e (...) suas elites (...) não enfrentaram o presente nem previram 
o futuro nessa direção, na escala do capitalismo como aspiração e estilo de 
vida» (FErNaNDEs, 2006, p. 213). É essa escolha que, a meu ver, o compo-
nente literário da Revista Nacional e Estrangeira permite perceber devido
justamente à seleção e forma de inserção da ficção e crítica franco-britânica, 
ao lado da brasileira, nessa revista.
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Língua, cultura e história:
variação semântica no léxico rural da Bahia

MarIa lúCIa souza Castro1

Resumo: Analisa-se, neste trabalho, uma amostra do léxico rural do Estado da 
Bahia, Brasil, observando-se a diversidade de uso da língua portuguesa e a variação no 
conteúdo semântico das lexias consideradas. Coletada a informantes de gênero e faixas 
etárias distintas, a amostra se constitui de vocábulos do campo semântico «O HOMEM».

A análise permite identificar fatores condicionantes de ampliação e/ou restrição do 
significado das formas, bem como a tendência à sua substituição por equivalentes sinoní-
micos e o seu conseqüente desuso. Os informantes, conscientes das transformações por 
que passam suas comunidades, bem como da evolução própria às línguas, destacam possí-
veis causas para o processo de variação e/ou mudança do léxico local.

Palavras-chave: Diversidade lingüística; Cultura; Dialetologia; Semântica; Léxico.

A língua portuguesa é produto de distintos saberes, fazeres e dizeres, se 
constituiu na base de contatos entre povos e nações diversos, entre línguas 
e culturas distintas. Na Península Ibérica, além dos povos que lá habitaram 
e desapareceram antes mesmo de o português se constituir como língua, 
encontraram-se os povos romano, germânico e árabe. No Brasil, imposta 
politicamente em 1750, sufocou as línguas indígenas e, mais tarde, impediu 
que as línguas africanas ampliassem suas contribuições além do léxico.

Desde o início de sua constituição a partir do latim, povos e culturas 
se encontraram e se mesclaram. Na sua evolução, continua esta língua 
reunindo culturas e almas distintas, em diferentes regiões do planeta. Ainda 
que assim seja, cada nação, cada comunidade que a utiliza mantém suas 
características próprias: na diversidade se destacam individualidades que 
dizem ser cada nação, cada povo, cada comunidade única. E esta diversi-
dade se deve à geografia, à história e à cultura de cada um dos países-nações 
que tiveram suas realidades lingüísticas e culturais remodeladas pela pre-
sença da língua portuguesa, como língua materna e/ou oficial, mas que man-
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lotada no Departamento de Ciências Humanas, Campus V; Loteamento Jardim Bahia, s/n, 
Centro, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, CEP 44.574-005; malucastro@ig.com.br.
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tiveram, contudo, traços lingüísticos e culturais identitários, delineados ao 
longo da história.

O resultado parcial da pesquisa que ora apresentamos ilustra uma reali-
dade lingüística marcada pela diversidade, imposta por fatores históricos 
e culturais que a caracterizam e lhe imprimem identidade. Busca-se nesse 
trabalho evidenciar a diversidade léxico-semântica de três localidades do 
Estado da Bahia, destacando-se fatores que caracterizam a identidade lin-
güística e cultural local.

As localidades e os informantes

A escolha das localidades obedeceu a três critérios: antiguidade histó-
rica, proximidade geográfica em relação à capital (Salvador) e necessidade 
de limitar a quantidade de dados a serem considerados. De acordo com esses 
critérios, foram selecionadas três localidades do Estado da Bahia: Velha 
Boibepa (localidade A) – no município de Cairu, Abrantes (localidade B) – no 
município de Camaçari e Santiago do Iguape (localidade C) – no município 
de Cachoeira.

Localizada no município de Cairu, a ilha de Velha Boipeba é limitada 
a leste pelo Oceano Atlântico e nas outras direções pelo rio Boipeba. Tem-se 
acesso a ela através da sede do município, inicialmente por via rodoviária, 
com um bom trecho de estrada de terra, e mais quatro horas de viagem 
de barco, ou através do município de Valença – percurso mais utilizado. 
Para aqueles que têm acesso a uma «tamanca», lancha de alta velocidade, 
o percurso pode ser vencido em trinta minutos, segundo informações dos 
nativos. Para chegar-se à ilha depende-se especialmente da maré. Segundo 
os moradores, pode-se não conseguir sair ou chegar à ilha em decorrência 
da maré baixa.

Com uma população de cerca de dois mil e quinhentos habitantes, 
Velha Boipeba é muito procurada por turistas na alta estação; e, nos últi-
mos quinze anos, vem sendo «colonizada» por muitos estrangeiros, especial-
mente por italianos, que lá adquiriram muitos hectares de terras e, hoje, já 
são proprietários de boa parte da ilha. Nada produzem, somente detêm a 
propriedade das terras. Fala-se, na ilha, da intenção que têm de construir 
um centro hoteleiro. Intenção esta não totalmente rejeitada pelos moradores 
em virtude da possibilidade de crescimento do mercado de trabalho, pratica-
mente inexistente na localidade.

Habitada por gente simples e pacata, a ilha é servida por energia 
elétrica há cerca de vinte anos, via cabos submarinos. A água utilizada vem 
de poços e também é recolhida durante as chuvas. No verão, quando a popu-
lação eleva-se demasiadamente devido à presença de muitos turistas, este 
problema agrava-se.
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O meio de sobrevivência básico é a pescaria. Seguindo-se a este está a 
agricultura de subsistência: plantam-se principalmente feijão e mandioca, 
além do coco e da banana, que, na verdade, não são plantados mas sim-
plesmente colhidos. A grande mudança nas atividades econômicas da ilha 
deve-se à implementação do turismo, ocorrida após a instalação da energia 
elétrica, que ativou o comércio local e modificou substancialmente os 
hábitos locais.

Vila do município de Camaçari, Abrantes está localizada na orla marí-
tima, vizinha ao município de Lauro de Freitas, que tem os seus limites já 
também confundidos com Salvador, a capital do Estado, devido ao processo 
de conturbação. Estando separada do mar por montes, a Vila não possui 
praias, que são encontradas nos povoados vizinhos.

Com uma população em torno de vinte e cinco mil habitantes, Vila de 
Abrantes assemelha-se a uma cidade dormitório em decorrência de boa parte 
de seus moradores trabalharem fora dos seus limites. O Pólo Petroquímico 
e a Prefeitura de Camaçari são os maiores empregadores. O comércio local 
é bastante amplo e a vila é servida por linhas de ônibus que a ligam direta-
mente a Salvador, da qual dista cerca de 40 quilômetros. Nos povoados mais 
afastados, ainda existe a agricultura de subsistência e a criação de alguns 
animais, notadamente gado de corte, galinhas e porcos.

Suas características mais acentuadas são: a proximidade com Salvador 
e a questão da migração. A população de Abrantes está completamente 
miscigenada: a presença de migrantes na localidade, apesar de não ter sido 
avaliada em números, é muito grande, e isso descaracteriza completamente 
a sua cultura própria.

A vila de Santiago do Iguape localiza-se na Bacia do Iguape, rio que 
banha aquela região, e faz parte de um município considerado patrimônio 
histórico da humanidade – o município de Cachoeira. A Vila dista 15 quilô- 
metros da sede municipal e não possui mais que três mil habitantes, se muito. 
Ali também já se nota a presença do elemento estrangeiro, representado por 
alguns franceses, que por lá já se estabeleceram inaugurando uma pousada/
restaurante para atendimento aos turistas. O comércio local é pouco desen-
volvido. Existem algumas fazendas de gado e pratica-se também a cultura de 
subsistência, com o fabrico de farinha, e o cultivo da cana-de-açúcar. A fonte 
de renda principal da população ainda é a pesca, aliada aos empregos ofere-
cidos pela Prefeitura do município.

Com referência ao perfil dos informantes, foram observados os seguin-
tes critérios: nível de escolaridade até a 4.ª série do ensino fundamental ou 
analfabetos, naturais da localidade ou nela vivendo a, no mínimo, dois terços 
das suas vidas e não se terem afastado dela por períodos de tempo muito 
longos. Os informantes representam gêneros distintos (homens e mulheres) 
e pertencem a três faixas etárias: Faixa I – 10 a 20 anos; Faixa II – 30 a 40 
anos; Faixa III – mais de cinqüenta anos. Aplicou-se o inquérito a seis infor-
mantes por localidade, num total de dezoito informantes. O quadro a seguir 
sintetiza os dados dos informantes.
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Localidade N.º Sexo
Idade/
Faixa 
Etária

Escolariade Profissão
Identificação 

do Informante

A – Velha Boipeba

1* H 68-FIII 2.ª série Pescador A1HIII

2 H 19-FI 4.ª série Pescador A2HI

3 M 17-FI 4.ª série Estudante A3MI

4 M 40-FII 2.ª série Doméstica A4MII

5 M 60-FIII Analfabeta Doméstica A5MIII

6 H 36-FII 1.ª série Pescador A6HII

B – Abrantes

 7* M 80-FIII Analfabeta Doméstica B7MIII

8 M 15-FI 4.ª série Estudante B8MI

9 H 17-FII 4.ª série Vaqueiro B9HI

10 H 40-FII 4.ª série Segurança B10HII

11 M 33-FII 4.ª série Doméstica B11MII

12 H 65-FIII Analfabeto Soldador B12HIII

C –  Santiago do
Iguape

13 H 70-FIII 3.ª série Comercian. C13HIII

14 H 38-FII Alfabetizado Func. públ. C14HII

15 M 16-FI 4.ª série Estudante C15MI

16 M 38-FII 1.ª série Gari C16MII

17 M 65-FIII 3.ª série Func. públ. C17MIII

18 H 19-FI 4.ª série Biscateiro C18HI

* Informante do APFB, em 1963.

A constituição do corpus

Para delimitar o corpus a ser considerado, foram selecionadas quarenta 
e nove cartas do Atlas Prévio dos Falares Baianos (APFB)2 e doze cartas-con-
juntas Bahia Sergipe, do Atlas Lingüístico de Sergipe (ALS)3, que recobrem 
a área semântica «O Homem» e que constituem a base para o questionário 
aplicado, com cinqüenta e sete perguntas. As perguntas incluídas no ques-
tionário abrangem as subáreas semânticas: o homem biológico – corpo 
humano, doenças, raças; o homem social – vestuário, adereços, trabalho; e o 
homem psicológico – personalidade, valores morais.

Sabe-se que, no plano diacrônico, ocorrem variações e mudanças de 
significado no léxico de uma língua. E, no plano sincrônico, podemos per-

2 rossI, Nelson et al., Atlas Prévio dos Falares Baianos, Brasília, INL/MEC, 1963.
3 FErrEIra, Carlota; Mota, Jacyra; FrEItas, Judith et al., Atlas lingüístico de Sergipe, Salva-

dor, UFBA/Instituto de Letras/Fundação Estadual de Cultura de Sergipe, 1987.
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ceber a ocorrência de variações que poderão ou não implicar em mudan-
ças. A forma lingüística concreta se distancia do seu conteúdo semântico 
original em decorrência de fatores diversos, que provocam o surgimento de 
novos sentidos, motivados ou não, em uma lexia ou desencadeiam restrição 
ou transposição do seu significado.

A hipótese considerada foi a de que, no período de tempo decorrido 
entre a elaboração/publicação do APFB (1960/1963) e o momento de exe-
cução da pesquisa de campo (1998), as bases lexicais já documentadas nas 
localidades novamente observadas tivessem sofrido mudanças no seu con-
teúdo semântico e/ou que essas mudanças estivessem ocorrendo no tempo 
aparente, condicionadas por fatores extralingüísticos sociais, históricos e 
culturais.

Seguindo as orientações de LaboV4 (1983, p. 75), as inquiridoras perma-
neceram nas localidades durante cinco dias, a fim de «observar el uso público 
del lenguaje en la vida cotidiana fuera de cualquier situación de entrevista – 
con objeto de ver cómo utiliza la gente el lenguaje en su contexto cuando 
no hay una observación explícita». Essa orientação visa a avaliar o grau de 
espontaneidade das respostas apresentadas pelos informantes ao entrevista-
dor, comparadas ao uso que fazem do seu dialeto em situações de interação 
com a família ou demais membros da comunidade.

Análise dos dados

Na análise comparativa dos dados coletados em 1998 com aqueles 
registrados nas cartas selecionadas, considerou-se a ocorrência ou não das 
formas documentadas no APFB/ALS, bem como a manutenção ou não do 
mesmo conteúdo semântico. A partir desses dados, discutem-se aspectos das 
variações e/ou mudança no campo semântico, observando-se o seu alcance 
entre os informantes inquiridos e os fatores que as condicionam.

As declarações dos informantes revelam que o reconhecimento das 
lexias não significa que estas façam parte do seu vocabulário ativo. O seu 
uso, muitas vezes, está restrito às gerações mais velhas ou pode ser condicio-
nado pela variação livre e/ou pelo contexto.

Os trechos das entrevistas transcritos a seguir confirmam que a seleção 
lexical depende de fatores que envolvem não só o falante como também o 
ouvinte. Dependendo daquele com quem fala, o indivíduo pode selecionar 
seu vocabulário de maneira que se possa fazer amplamente entendido, sem 
prejuízo das informações que deseja veicular. Alguns informantes, sabedores 
de que os inquiridores provinham da capital do Estado, Salvador, preocupa-
ram-se em fazer substituições no seu vocabulário, desistindo de uma seleção 

4 laboV, William, Modelos Sociolingüísticos, tradução para o espanhol por José Miguel 
Marina Herreras, Madrid, Cátedra, 1983.
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inicial para optar por outra que transmitisse claramente as suas informa-
ções, como se observa a seguir.

DOC – Hum. E essa parte aqui, ó, Dona E.? (Mostra a rótula do joelho.)

INF 5 – A bola..., a rótula do joelho.

DOC – Bom, a senhora ia falando outro nome aí. O que é que é?

INF 5 – A bolacha do joelho.

DOC – Chama também...

INF 5 – Chama. É. (Superp.) DOC – ... bolacha.

INF 5 –  Chama. Um chama bolacha, outro chama rótula do joelho. 
(Inf. A5MIII – . 100-7)

DOC – Hum. Hum, hum. Saruabo ou saruaba.

INF 13 – É esse nome que é conhecido como sarará. (Risos)

DOC – A mesma coisa?

INF 13 – Uns chama saruabo. Não tem idioma.

DOC – Hum.

INF 13 –  O povo não tem idioma. Um objeto só ele fala várias, fica vários nomes. 
(Inf. C13HIII – . 1533-8)

O conhecimento lingüístico particular de cada falante, decorrente prin-
cipalmente do grupo social a que pertence, é também um fator condicio-
nante da conservação de formas não utilizadas pela maioria dos habitantes 
de uma comunidade. Estas formas não se mantêm no nível do vocabulário 
ativo e são utilizadas geralmente em situações restritas, como nos revela o 
informante C14HII.

DOC – Argueiro.

INF 14 –  Argueiro... quer dizer, eu conheço biblicamente, argueiro quer dizer um 
cisco no olho de uma pessoa, no meu olho, por exemplo, aí a Bíblia trata 
dessa maneira, um cisco no meu olho e outro no seu...

DOC – Hum, hum.

INF 14 –  E eu aí só posso enxergar o... o... o cisco no seu olho quando eu tirar o 
cisco do meu. (Risos)

DOC –  Mas... e o povo aqui, em geral, utiliza essa palavra, conhece? O senhor 
sabe me dizer?

INF 14 –  Só falam de argueiro, só conhece argueiro como, dessa maneira que eu 
estou falando, os evangélicos.

DOC – Quem, quem tem a leitura da Bíblia?

INF 14 –  É. Outras pessoas não sabe nem o que é argueiro. 
(Inf. C14HII – . 1350-60)

As características individuais de cada informante, a sua história de vida, 
o seu grau de afetividade para com a comunidade também condicionam o 
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reconhecimento do significante sem identificação do conteúdo semântico 
das lexias. As formas que não tiveram o seu conteúdo semântico identifi-
cado pertencem a diferentes subáreas semânticas, não havendo, portanto, 
relevância desse fator no que diz respeito ao condicionamento das ocorrên-
cias. E são os informantes mais jovens, geralmente, que identificam algumas 
formas sem, contudo, identificarem o seu significado. O exemplo a seguir 
ilustra esse tipo de registro.

INF 3 – Eu ouço muita gente falar que tem a dona-do-corpo [útero] da gente.

DOC – Que tem o quê?

INF 3 – Que tem a dona-do-corpo da gente.

DOC – Ah, você ouve o povo falar isso?

INF 3 – É.

DOC – Hum.

INF 3 –  Já ouvi, muita não, mas os mais velhos sim. Que a gente tem a dona-do-
-corpo da gente.

DOC – Hum. É? Os mais velhos que usam?

INF 3 – (Afirmativa com a cabeça) (Inf. A3MI – . 619-27)

Os próprios informantes, notadamente os mais velhos, apontam as dife-
renças geracionais, o fator diacrônico, portanto, como aquele que os leva a 
desconhecerem e/ou esquecerem o significado das palavras, substituindo-as 
por outras «mais atualizadas», conforme pode ser observado nos fragmentos 
das entrevistas transcritos a seguir.

INF 13 –  Usa. É um nome aplicado anteriormente; agora quase não está nem 
conhecido por este nome. A gente não conhece mais como pincenê. 
Quando fala pincenê, não sabe o que é, mas é óculos.

 – (Inf. C13HIII – . 1403-5)

INF 17 –  Antigamente, o pessoal dizia quando coisa... «Você está de flor verme-
lha!!» quando cai um pouco de menstruação assim, de regra, num lugar, 
aí diz: «A sua flor vermelha manchou aquilo ali, viu?»

DOC – Hum.

DOC2 – Hoje não se usa mais, dona J.?

INF 17 –  Não, hoje já tem tantos nomes, minha filha! (Risos) 
(Inf. C17MIII – . 313-20)

O não reconhecimento de formas documentadas no APFB/ALS e apre-
sentadas aos informantes durante o questionamento direto pode ser classifi-
cado em três grupos.

No primeiro, estão basicamente as formas de langue que, talvez por 
esquecimento, provocado pela situação da entrevista, ou devido a caracterís-
ticas idioletais dos informantes, não foram reconhecidas, como:



84 MARIA  LÚCIA  SOUZA  CASTRO 

APFB / ALS Não reconhecimento
por localidade/informanteCarta Forma documentada

Dente canino Presa A - MI

Queiro A – MI; B - MI

Nuca Nuca A - MI

Cavanhaque Cavanhaque A - MI; B - HI, MI, HIII; C - HI, MI

Abortar Abortar A - HI; B - HI

Aborto Aborto A - HI; B - HI

Rótula (do joelho) Rótula B - HI, MII; C - HI, MI

Sarda Sarda A - HI, MI, MII, MIII; B - HI, MI, MII, HIII

Que enxerga pouco Míope A - HI, MI; B - HI, MI, MII; C - HI, MI

Avarento Sovino A - HI, MI

Pérola Pérola B - HII, MIII

Cabide Cabide B - HI

Preto de cabelo liso Cabo-verde B - HI

Tipo de mestiço Mulato A - MI; B - HI

Neste grupo, a grande maioria das ocorrências foi registrada a infor-
mantes da faixa etária I, os mais jovens, portanto.

No segundo grupo, inserem-se as formas que estão caindo em desuso; 
sua permanência nas localidades está restrita a alguns falantes e geralmente 
fazendo parte apenas do seu vocabulário passivo. Abaixo estão relacionados 
alguns exemplos desse tipo de ocorrência.

APFB / ALS
Não reconhecimento por localidade/informante

Carta Forma documentada 

Calvo Calvo A - HI, HII, MII, HIII, MIII; B - HI, MI, MII, HIII, 
MIII; C - HI, MI, HII, MII

Axila Quiquio B - HI, MI, HII, MII, MIII

Nascer o seio Buzar B - HI, MI, HII

Útero Dona-do-corpo A - HI, HII; B - HI

Aborto Perca A - HI; B - HI

Tornozelo Rejeito B - HI; C - MI

Peador B - HI, MI, MII, MIII

As formas não registradas no vocabulário de alguma das localidades 
inserem-se no terceiro grupo e encontram-se todas relacionadas a seguir.
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APFB / ALS Localidades onde não
se registrou o uso

da formaCarta Forma documentada

De corpo malfeito, desajeitado Chamboqueiro B

Menstruação Flor vermelha B

Cisco que cai no olho Argueiro B

Conjuntivite Dordolho A, C

Madrasta Padrasta B

Pretensioso Pábulo A

Prostituta Rudinha A

Cambalhota Carambela C

Pérola Aljofre B

Sutiã Galifõ B

Trabalhador de enxada em roça alheia Jornadeiro A

A ocorrência de variações e/ou mudança semânticas nas lexias regis-
tradas revela que estas seguem direções diversas. E os próprios infor- 
mantes fornecem declarações que corroboram as teorias de UllMaNN (1987, 
pp. 401-491)5 que indicam os fatores que as condicionam e as direções que 
estas podem seguir. Assim, tem-se:

a) ampliação do campo semântico da forma

DOC – Hum, hum. Inchado.
INF 7 –  Inchado, quando está doente fica inchado, né? Também se usa também 

dizer inchado a pessoa que está zangado, né?
DOC – Hum.
INF 7 –  A gente também diz que está inchado. «fulano está muito inchado hoje.» 

(Risos) Hoje já se usa dizer isso, antigamente não, mas agora...
 – (Inf. B7MIII – . 594-9)

b) a generalização do uso da forma

INF 14 –  Marca é uma coisa assim no meu corpo. «Você está vendo essa marca 
aqui?» Vamos supor assim, isso aqui, esse risco (mostra no próprio 
corpo), isso aqui foi um arame, quer dizer, arame farpado, então ele 
riscou aqui e feriu, aí ficou essa marca, esse risco. Eu conheço como 
isso aqui, essa marca. Existe também coisas que eu conheço como 
marca, são momentos que fica na... que fica na nossa vida. Vamos supor 

5 ullMaNN, Sthephen, Semântica: uma introdução à ciência do significado, 5.ª ed., tradu-
ção por J. A. Osório Mateus, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, 577 p.
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assim, nós estamos agora conversando, discutindo esse assunto, quer 
dizer, pra mim pode ser um momento que vai marcar muito na minha 
vida, eu vou sempre me lembrar disso aqui, que eu estive com vocês e 
nós conversamos.  (Inf. C14HII – . 1153-9)

c) a restrição do campo semântico da forma

INF 14 – Perca, as pessoa falam como a pessoa perder, né? o menino na... é... é...
DOC – Hum, hum.
INF 14 –  O pessoal aqui fala mais na fa... nas fazendas, quando, vamos supor 

assim, a gente vai sair agora de pessoas, né? pra animal, quer... eu 
quero... (inint.)... dar um pulinho lá fora, aí alguém diz assim: «Fulana, 
a vaca de Fulano de Tal deu uma cria mas foi perca.» Foi perca porque o 
gar... o bezerrinho nasceu morto.

DOC – E não usa pra gente não?
INF 14 – Pra gente não vejo usar não.
DOC – Só pra animal?
INF 14 – Só vejo usar lá em animal. É.  (Inf. C14HII – . 951-60)

d) a especialização do uso da forma:

DOC – Dois-dois.
INF 14 –  Dois-dois é... já ouvi essa palavra, agora, isso fica em... chegado assim lá 

ao... candomblé, né? Negócio de dois-dois, o pessoal aqui conhece como 
aquele negócio de São Cosme,... (inint.)... Isso fica lá pro candomblé.

DOC –  E o povo por aqui não costuma dar esse nome, dois-dois, pra os gêmeos 
também?

INF 14 –  Já ouvi também falar isso, você me recordou. Já ouvi falar. A minha vó, 
ela falava sempre também nesse negócio, porque era um pessoal assim 
idólatra,né? e os povos idólatras, eles seguia muito por esse negócio de 
dois-dois.  (Inf. C14HII – . 1452-9)

Várias lexias arroladas como exemplo de variação e/ou mudança semân-
ticas, em relação ao uso que delas se fazia na época em que foram documen-
tadas no APFB/ALS, denotam, muitas vezes, características idioletais dos 
informantes, o que implica em não considerá-las como exemplos de variação 
ou mudança, mas na possibilidade de que: a) os informantes não possuam 
o conhecimento exato do seu conteúdo semântico ou b) representem manu-
tenção ou recuperação do seu significado original. Inclusive, não se pode 
afirmar categoricamente que na época da elaboração do APFB os conteúdos 
documentados não fossem utilizados pela população local.

Outra questão a ser considerada neste caso é que boa parte dessas lexias 
está inserida na subárea semântica «o corpo humano», o que, em decorrên-
cia da sua especificidade, pode provocar certa confusão nos falantes quando 
estes estabelecem a relação entre forma e conteúdo, levando-os a utilizá-las 
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inadequadamente. A semelhança fonética entre formas de designação e a 
proximidade física de partes que compõem o corpo humano também podem 
provocar confusão: tornozelo pode ser utilizado para nomear cotovelo, sarna 
para nomear sarda, rótula passa a nomear a batata da perna, cantareira passa 
a designar o ombro e nuca, o pescoço.

As formas listadas a seguir, com o respectivo conteúdo apresentado 
pelos informantes, ilustram esses casos.

a)  Possibilidade de que os informantes não possuam o conhecimento 
exato do conteúdo semântico das formas:

APFB / ALS
Conteúdo atual/informante

Carta Forma documentada

Dente canino Presa Dente queiro - AHII, BHIII

Dente do siso Queiro Dente de leite - AHII

Nuca Nuca Região posterior do pescoço - BMII

Cangote Pescoço - AMI

Clavícula Cantareira Região entre costelas, abaixo da clavícula - BHIII

Útero Dona-do-corpo Dor - BHII

Tornozelo Tornozelo Cotovelo - AMIII Joelho - BHIII

Peador Calcanhar - BHIII

Essa possibilidade também é confirmada pelos discursos dos informantes:

DOC –  Como é que vocês chamam aqui, C., esse dente que a gente tem aqui, 
que tem uma pontinha fina (mostra o canino).

INF 6 –  Qual? Esse daqui?
DOC –  Esse mais... É, que tem uma pontinha mais fina. Sim.
INF 6 –  O queiro, né?
DOC –  E esse que nasce lá atrás, quando a gente já está grande?
INF 6 –  Esse daí é o dente de leite.  (Inf. A6HII, . 1-6)

DOC –  E esse aqui, essa parte aqui mesmo, ó! (mostra o tornozelo)
INF 4 –  Ó! Esse daí eu nem sei. (Risos) Esse daí eu não sei não. Esse daí eu não 

sei não.
DOC –  E essa aqui? (mostra o calcanhar)
INF 4 –   Aí é... Como é? Joelho. Cotovelo é isso, né? Joelho. Né?
DOC –  Aqui?
INF 4 –   Cotovelo ou joelho? Agora eu não sei. (Risos) (Dúvida entre tornozelo e 

calcanhar)
DOC –  Você é quem sabe! (Risos)
INF 4 –  Isso aqui é o quê, né? Isso aqui é cotovelo (mostra o cotovelo). Cá é? 

Joelho (mostra o calcanhar).  (Inf. A4MII, . 125-35)
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b) Possibilidade de que o conteúdo semântico atual represente manu-
tenção/recuperação do significado original das formas registradas:

APFB / ALS
Conteúdo atual/informante

Carta Forma documentada

Dente canino Presa Dente do cachorro - AHI

Nuca Cangote Pescoço do boi - AHIII

Toitiço Cupim do boi - AHIII

Clavícula Cantareira Prateleira - AHII, MII, HIII, MIII

Axila Quiquio Cócega - BHIII

Rótula (do joelho) Bolacha Biscoito - AMI, HIII

Cotovelo Cotovelo - BHI, HII, MII, HIII, MIII

Que não tem um olho Piloto Piloto - BMI, HIII

Xarope Rompe-gibão Planta medicinal - HII, MII, HIII, MIII

Medalhinha de metal 
branco, santinho de 
pendurar no pescoço

Verônica Nome próprio – AHI, MI; BMII; CMI, 
HII, MII

Nos casos específicos de quiquio ‘cócega’, rompe-gibão ‘planta medici-
nal’, cantareira ‘prateleira’ e verônica ‘medalhinha de metal branco, santinho 
de pendurar no pescoço’, observe-se que:

a) quiquio é uma forma onomatopaica, imitativa do barulho provocado 
pelo riso (qui! qui! qui!) que acompanha o ato de alguém ao fazer cócega em 
outrem;

b) rompe-gibão, segundo os informantes, é uma planta utilizada para 
fazer xarope ou chá;

c) cantareira, dicionarizada em FErrEIra, A. (1986) com a acepção de 
«Prateleira ou paiol de pedra que se usa nas cozinhas para depositar cânta-
ros com água»6, é apontada como brasileirismo com o sentido de ‘clavícula’;

d) verônica é um nome que, além de designar uma personagem bíblica 
– a mulher que enxugou o rosto de Cristo quando este caminhava para o 
Calvário carregando a cruz em que seria pregado –, por metonímia, passou 
a designar também o tecido em que, segundo a tradição católica, ficaram 
impressos os traços da Sua face, e que designa também «A imagem do rosto 
de Cristo gravada em metal»7. Na tradição religiosa brasileira, adotou-se o 
costume de nomear como verônica uma pequena medalha onde estivesse 
gravada a imagem de qualquer santo e que antigamente era muito utilizada 
pelos católicos, especialmente por aqueles de origem humilde.

6 FErrEIra, Aurélio Buarque de Holanda, Novo dicionário da língua portuguesa, 2.ª ed. rev. 
e aum., Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986, p. 338.

7 Op. cit., p. 1768.
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Essas informações nos levam a concluir que, para o informante BHIII, 
se mantém o conteúdo original de quiquio ‘cócega’, tendo havido, desde a 
época da coleta dos dados para o APFB, para os demais informantes, trans-
posição do significado desta forma, através de processo metonímico: o nome 
da ação passou a designar o local onde a mesma é executada – a axila, o 
sovaco.

Para rompe-gibão ‘planta medicinal’, na localidade B, e para cantareira 
‘prateleira’, na localidade A, considerando-se que esses significados foram 
apresentados pelos quatro informantes mais velhos, pode-se afirmar que 
houve recuperação do conteúdo original, tendo ocorrido, anteriormente, para 
os informantes do APFB, também a transposição de significado através de 
metonímia. Naquela época, a designação da planta passara a ser utilizada para 
nomear o xarope que com ela é feito para desobstruir os pulmões carregados 
de secreção; e a forma cantareira passara a ser utilizada para nomear a claví-
cula, devido a sua proximidade com o ombro, local onde as mulheres apóiam 
o cântaro – o pote, atualmente uma lata –, quando vão à fonte buscar água.

No caso da forma verônica, a recuperação do significado original, como 
nome próprio, deve-se ao fato de já não ser tão comum o costume se utili-
zarem medalhas com a imagem de um santo nelas gravada. As declarações 
dos informantes que reconheceram essa forma com o sentido relacionado à 
imagem de um santo confirmam que o seu desuso relaciona-se também ao 
desaparecimento dessa tradição. Ao reconhecê-la, a informante A5MIII, de 
60 anos, faz referência à sua avó:

INF 5 –  É umas medalha que tinha de primeiro.
DOC –  Como que eram essas medalhas?
INF 5 –  Essas medalha tinha... era umas medalha com uma santinha. Minha vó 

botava muito em eu.
DOC –  É?
INF 5 –  Minha vó botava, enfiava em um cordãozinho... «Toma, minha filha, 

essa verônica pra botar em seu pescoço!»  (Inf. A5MIII, . 1202-7)

Como exemplo de efetiva mudança semântica, mas restrita a alguns 
informantes, tem-se:

APFB / ALS
Conteúdo atual/informante

Carta Forma documentada

Rótula (do joelho) Bolacha Tapa - BHIII; CMI

Olho esbugalhado Sapucaia Tipo de armadilha - AMIII

Fruta - AMII

Entrar na menopausa Virou homem Operou as trompas - BMII

Lésbica - BHIII

Óculos Pincenê Espiar às ocultas - AHIII

Tipos de agasalho Cachecol Samburá - AMIII
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Em certos casos, apesar de ocorrer mudança semântica para algumas 
formas, o novo significado continua mantendo estreita relação com o ante-
rior. Pode-se citar o exemplo de cacumbu ‘ferramenta muito gasta’ (lexia não 
relacionada nos quadros apresentados), para a qual foram registrados três 
diferentes significados: 1) faca quebrada – BHI; 2) cabelo curtinho – BMII; 
e 3) pessoa pequena – BMIII, que estão relacionados ao antigo significado 
pelo fato de conterem o sema [+ dimensão reduzida].

Considerações finais

As línguas, como organismos vivos, se movem através do tempo e do 
espaço. Movimento lento, é certo, mas inevitável. Perceber para onde e como 
se processa o movimento ou movimentos empreendidos por uma língua é 
tarefa não pouco árdua, mas extremamente interessante. É vasculhar esca-
ninhos, gavetas e baús escuros e empoeirados; é enredar-se por caminhos 
tortuosos e desvendar mistérios escondidos no interior profundo de memó-
rias e consciências diversas; é tentar entender a própria natureza humana, 
sua cultura, sua história.

As variações e mudanças sofridas por uma língua são explicadas, nos 
seus diversos níveis, por analogia, associação, lei do menor esforço, eufonia, 
diferenças espaciais, geracionais, sociais, profissionais, de estilo etc. Em se 
tratando, mais especificamente, do plano do significado, o que mais pode 
levar um indivíduo a perceber determinado conceito de forma diferente dos 
seus pares?

Que essas diferenças podem ser avaliadas, mesmo quando se apresen-
tam de forma tênue, é algo inegável. Mas o que nos leva, por exemplo, a 
discutir o significado das palavras liberdade e democracia? O fato de as per-
cepções sobre elas serem diferentes, como diferentes são os homens, como 
diferentes são as experiências de vida, os valores, as tradições culturais.

Os homens mudam e com ele a língua que adquirem e utilizam como 
instrumento maior de comunicação, de interação social. As diferenças que 
os separam, no manuseio desse instrumento, não impedem, entretanto, que 
permaneçam interagindo e se comunicando, pois elas se processam e se 
instalam lentamente.

Que período de tempo basta para afirmar-se que uma língua mudou? 
Ou poder-se ia afirmar apenas que as mudanças se processam em um conti-
nuum e que seus usuários seguem utilizando-a indiferentes a esse movi-
mento, porém conscientes de que as línguas mudam, se «atualizam» de 
acordo com as necessidades, com a percepção daqueles que a detêm? Os 
dados analisados neste trabalho nos levam a considerar que, ao fazer um 
estudo semântico de uma língua, além de avaliarem-se fatores objetivos, 
como os citados, condicionantes de variação e mudança, se lidará princi-
palmente com a subjetividade dos falantes, e que percepções diferentes de 
um mesmo mundo implicam também em diferenças nos planos da expres-
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são e do conteúdo. E essas diferenças não dependem, necessariamente, da 
interferência da escola ou dos meios de comunicação, ou mesmo do grau 
de desenvolvimento de uma comunidade. As gerações mais jovens ou os 
falantes mais escolarizados podem manter vivas características dialetais 
utilizadas pelos mais velhos ou pelos menos instruídos, e estes, se «atuali-
zarem», aprenderem «palavras de ciência», como declararam os informantes 
B7MIII e C14HII, respectivamente.

Nas localidades reinquiridas, registraram-se variações de significados 
entre os membros da população. Também se verificou que algumas bases 
lexicais estão caindo em desuso. O que não se pode afirmar é que as variá-
veis sociais consideradas para avaliar esse processo possam realmente con-
dicioná-lo ou dever-se-ia creditá-lo à ação do tempo, à história das comuni-
dades, a características individuais do sujeito falante e à afinidade que este 
tem com a sua comunidade, que se revelam fatores preponderantes a consi-
derarem-se na análise de variações ou mudança de significado.

Observando-se as declarações de antigos informantes do APFB nova-
mente inquiridos – A1HIII, 68 anos, e B7MIII, 80 anos –, por exemplo, per-
cebe-se que o comportamento lingüístico destes, de certa forma, não se dife-
rencia dos demais e que suas características e vivências pessoais são mais 
relevantes na análise das suas declarações que o fato de pertencerem a sexos 
diferentes e à faixa etária III.

O informante A1HIII, por exemplo, passa seus dias a consertar redes 
de pesca enquanto assiste à televisão, confunde clavícula com vesícula e do 
seu vocabulário fazem parte palavras como super-homem para ‘pretensioso’, 
bóia-fria para ‘trabalhador de enxada em roça alheia’, revelando, em sua 
fala, fenômenos culturais pouco comuns na sua juventude: o personagem de 
histórias em quadrinhos Super-Homem e a designação para trabalhadores 
temporários em canaviais e/ou outras plantações, que levam de casa suas 
refeições («bóia») e as comem frias.

Já a informante C7MIII reconhece formas como representativas de hábi-
tos lingüísticos antigos e apresenta outras, «modernas», que as substituem: 
entojo, boi, vilide e lambedor são formas antigas substituídas pelas moder-
nas enjôo, regra, catarata e xarope; e ainda destaca que «antigamente a coisa 
estava mais atrasada, a gente chamava vilide [a catarata], porque não ia nem 
ao médico, dizia o que queria!». Ir ao médico, hábito cada vez mais comum 
na realidade brasileira dos últimos trinta anos, é uma oportunidade para ela 
aprender palavras novas, «de ciência», deixando de lado aquelas «antigas».

Localizar, no tempo aparente, os processos de variação semântica 
observados seria também afirmar que uma língua mantém-se estanque por 
determinados períodos de tempo, assim como se negaria também a possibi-
lidade evolutiva dos seres humanos em todos os seus aspectos e a capacidade 
que estes possuem de retomar antigos hábitos, tradições e conhecimentos. 
Os depoimentos dos informantes nos dizem que a história de suas vidas e de 
suas comunidades, ou seja, o movimento constante da história e da cultura 
locais, é fator importante a ser considerado na pesquisa lingüística.
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Língua portuguesa e poder judiciário no Brasil:
o contributo da geração coimbrã
para a construção da linguagem

e cultura jurídicas do Império do Brasil *

NaNCy rIta sENto sé DE assIs1

Resumo: As respostas aos conflitos entre os habitantes da chamada América Portu-
guesa, bem como às suas demandas por autoridade, poder e justiça, foram – desde os 
primórdios da colonização do Brasil – baseadas nos instrumentos e pressupostos legais do 
estado moderno de direito português. Nesse sentido, Brasil e Portugal estiveram profun-
damente informados por uma linguagem comum a ambos os países, separados, a partir 
de 1822, não só pelo vasto oceano Atlântico, mas também política e administrativamente. 
Na construção e consolidação das instituições políticas do Império do Brasil, como bem 
ressalta José Murilo de Carvalho, «a espinha dorsal do governo, foi, indiscutivelmente, a 
magistratura.» Uma magistratura cujas primeiras gerações, formadas em Portugal, esti-
veram, mais do que aquelas que viriam a substituí-las ao longo do século XIX, sob forte 
influência de uma linguagem jurídica específica: a linguagem jurídica da Universidade 
de Coimbra. Pretendemos aqui entender o papel dessa linguagem na construção de uma 
linguagem e cultura jurídicas de caráter nacional, através das quais as primeiras gera-
ções de juristas brasileiros lograram imprimir sentido aos seus discursos e às suas práti-
cas, quer no exercício da magistratura quer no do poder político. Em nossa abordagem, 
no intuito de analisar o tratamento jurídico e político dado às grandes questões nacio-
nais, colocadas no centro do processo de elaboração dos primeiros Códigos do Império 
do Brasil (Código Criminal de 1830 e Código de Processo Criminal de 1832), destacamos 
alguns magistrados baianos e a atuação de Bernardo Pereira de Vasconcelos, político e 
jurista mineiro, também de formação coimbrã, autor do Código Criminal de 1830.

Palavras-chave: Linguagem, Cultura, Magistratura, Coimbra, Brasil.

Considerações iniciais

Não importa a questão destacada. Quando se trata dos primórdios da 
constituição do Brasil como nação independente, a historiografia brasi- 
leira sempre faz referência à sua geração coimbrã. Por definição, a geração 

* Com o apoio da FAPESB – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia.
1 Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Humanas – DCH-V. CEP: 

44.570-000, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil. nrsentose@yahoo.com.br
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coimbrã seria o grupo de letrados das elites luso-brasileiras, diplomados em 
Cânones e/ou Leis na Universidade de Coimbra, responsáveis pela organi-
zação institucional do Estado independente do Brasil. Conhecida ainda 
como geração de 1790, muitos dos seus membros diplomaram-se em Coim-
bra também nas primeiras décadas do século posterior. Isso se deve ao fato 
de que até antes de 1828 – quando têm início as atividades das Faculdades 
de Direito do Brasil, fundadas em 1827 – a Universidade de Coimbra foi o 
destino preferencial dos filhos das famílias mais abastadas do Brasil, que 
ambicionavam um diploma de bacharel em direito.

De volta ao Brasil, os egressos de Coimbra atuavam como juristas ou 
bacharéis. Mais do que isso, o caráter humanista e a abrangência do saber 
que dominavam

lhes permitia atuar de forma expressiva no processo de ideologização presente 
na construção da ordem burguesa no Brasil. Formados pelas Faculdades de 
Direito, desempenhavam atividades na administração pública, nos foros, na 
vida política, em cargos legislativos, nas escolas (ensinavam latim, português, 
historia e geografia, etc.) e, jornais, na literatura e etc. (NEDEr, 1995, p. 99).

Como se pode observar com Gizlene Neder, o campo de atuação dos egressos 
de Coimbra era, inegavelmente, o campo das linguagens. Não por acaso, dos 
cinco exames exigidos para o ingresso nas escolas de direito do Brasil, três 
referem-se aos domínios do discurso. Além de filosofia – racional e moral – e 
geometria, os candidatos a bacharel eram submetidos a exames de língua 
francesa, gramática latina e retórica. Embora o processo de criação das pri-
meiras escolas de direito do Brasil Imperial não seja aqui objeto de nosso 
interesse, cabe registrar a curiosa justificativa dos que se opunham à idéia de 
uma escola de direito na província de São Paulo, em 1827: a má pronúncia 
dos paulistas.

Atuando nas câmaras de representação política do país, na condição 
de deputados, senadores e ministros, os bacharéis costumavam caprichar 
no discurso, no intuito de fazer prevalecer suas opiniões, convicções e pro-
jetos políticos. Parte substancial desse repertório foi legado à posteridade 
através de detalhados registros em Anais das Assembléias Legislativas. Os 
temas mais candentes, merecedores dos discursos mais acalorados, também 
acabavam estampados nas páginas dos jornais e revistas, algumas das quais 
especializadas na área do direito, a exemplo da Gazeta Jurídica e Gazeta dos 
Tribunaes.

Entre as muitas demandas do pós independência, a geração coimbrã 
tomará para si a incumbência de organizar a manutenção da ordem e do 
sossego públicos, através da institucionalização da justiça. Separado política 
e administrativamente de Portugal, o Brasil demandava códigos próprios. 
Chegara a hora de aposentar as Ordenações Filipinas que, desde 1603, 
normatizavam a justiça de Portugal e das suas possessões ultramarinas. 
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Desta empreitada resultaram os dois primeiros códigos brasileiros, o Código 
Criminal (em 1830) e o Código do Processo Criminal (em 1832). Do primeiro, 
destacaremos aqui as questões que consideramos as mais polêmicas e deba-
tidas: a pena de morte, a pena de açoites e os crimes contra a honra do impé-
rio. Através do segundo, buscaremos entender a organização da hierarquia 
da justiça do Brasil Imperial. Em ambos pretendemos apreender os modos 
pelos quais a linguagem jurídica engendrou uma cultura jurídica de cará-
ter nacional, identificada com os projetos e expectativas da elite intelectual 
brasileira de formação coimbrã. Elite que o domínio de um saber específico 
tornava distinta e, de certo modo, superior às demais elites do país, reconhe-
cidas por seu poder econômico e/ou político.

Cabe esclarecer em que sentido entendemos a relação entre linguagem e 
história e, nesta relação, a importância da linguagem na construção de uma 
cultura jurídica específica. Compreendemos que entre a história e a lingüís-
tica, particularmente no campo da análise do discurso, estabeleceu-se uma 
relação de influência e dependência mútua, da qual resultou a aproximação 
destes dois campos do conhecimento. O procedimento metodológico aqui 
adotado tem como perspectiva de orientação a proposta de Eni P. Orlandi 
que, segundo Giselda Silva (2004, p. 31),

afirma a importância de se conceber não apenas as condições de produção 
de sentido dos discursos pela contextualização dos mesmos, mas com uma 
abordagem analítica da dispersão dos sentidos e dos sujeitos como condição 
de existência dos discursos, mesmo que, para funcionar, ele tome a forma de 
unidade. Para esta analista do discurso, é nessa relação entre as diferentes 
formações discursivas e seus jogos discursivos nas tramas da história, que se 
pode localizar a produção de sentido dos discursos como atividades históricas. 
Pois, conforme se pode daí inferir, o sentido não está no dito, nem no sujeito, 
mas na relação entre eles em determinados contextos.

Profícuos debates têm resultado do exercício historiográfico que, teórica 
e metodologicamente, não ignora a função social da linguagem jurídica e 
sua capacidade de produzir sentidos de um lugar social peculiar, no seio do 
qual o discurso normativo – típico do direito – também (re)produz, legitima 
e conforma as hierarquias socais e as relações de poder. Neste sentido, histo-
riadores e lingüistas muito se beneficiam das concepções de discurso formu- 
ladas por Michel Foucault, como ferramentas para a realização de uma 
análise do discurso. No caso da análise aqui proposta, o objetivo é tangenciar 
o discurso oitocentista, construído pelo ensejo de institucionalizar o Império 
do Brasil, tendo como perspectiva a idéia de que, naquele contexto, «a lingua- 
gem passa a ser um fenômeno que deve ser estudado [...] também como 
formação ideológica» (BraNDão, 2004, p. 17). O ponto de partida é o mesmo 
Foucault (1979, p. 179), quando coloca para si mesmo a seguinte questão: 
«de que regras de direito as relações de poder lançam mão para produzir 
discursos de verdade?»
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Considerando os fatos de discurso «como jogos (games), jogos estraté-
gicos, de ação e de reação, de pergunta e de resposta, de dominação e de 
esquiva», Foucault (1996, p. 11) assim se manifesta:

pareceu-me que entre as práticas sociais em que a análise histórica permite 
localizar a emergência de novas formas de subjetividade, as práticas jurí- 
dicas, ou mais precisamente, as práticas judiciárias, estão entre as mais impor-
tantes (...).

As práticas judiciárias – a maneira pela qual, entre os homens, se arbi-
tram os danos e as responsabilidades, (...), a maneira como se impôs a determi-
nados indivíduos a reparação de algumas de suas ações e a punição de outras, 
todas essas regras ou, se quiserem, todas essas práticas regulares, é claro, mas 
também modificadas sem cessar através da história – me parecem uma das 
formas pelas quais nossa sociedade definiu tipos de subjetividade, formas de 
saber e, por conseguinte, relações entre o homem e a verdade que merecem 
ser estudadas.

Concordamos com Foucault e, nesse sentido, desejamos que as refle-
xões aqui apresentadas «sejam o começo de uma descoberta do modo como 
[historicamente] se exerce o poder» (FouCault, 1979, p. 77) no Brasil.

Codificações Imperiais (1830 e 1832):
o discurso da utilidade e a afirmação dos privilégios

A necessidade de organização de uma nova legislação civil e penal foi 
colocada na Assembléia Constituinte de 1823. Um ano depois, a Constituição 
de 1824 afirmava que o código criminal «deveria ser escrito o quanto antes» 
(VaINFas, 2002, p. 145). Um primeiro esboço do código criminal foi apresen-
tado por José Clemente Pereira, em 1826. Em 1827 seria a vez de Bernardo 
Pereira de Vasconcelos apresentar o texto final para apreciação da Assem-
bléia Legislativa. Uma comissão mista, formada por deputados e senadores, 
encarregou-se de analisar o projeto apresentado.2 Depois de três longos anos 
de debates, a 16 de dezembro de 1830, finalmente foi sancionado o código 
que, segundo Caulfield (2000, p. 57)), era «uma expressão audaciosa da filo-
sofia jurídica liberal que os juristas europeus mais progressistas ainda esta-
vam tentando implementar em suas nações». A mesma autora afirma que

os princípios fundamentais do código penal de 1830 revelavam a inspiração de 
seus autores no direito clássico que estava começando a prevalecer na Europa. 
Igualmente importantes foram a influência da Revolução Francesa e o desejo 

2 Fizeram parte da comissão os deputados gerais João Cândido de Deos e Silva
(paraense), José Antonio da Silva Maia (português), José da Costa Carvalho (baiano), Cândido 
José de Araújo Vianna (mineiro), Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque (pernambucano) 
e os senadores Nicolau Pereira de Campos Vergueiro (português) e João Inácio da Cunha 
Alcântara (maranhense).
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dos primeiros juristas do Império de eliminar o que viam como resquícios 
do regime colonial absolutista: o poder arbitrário do Estado sobre os indiví- 
duos (...); a punição excessiva ou por vingança (...); a distinção entre classes 
de sujeitos jurídicos (...); e a fusão da lei com a moralidade (CauFIElD, 2000, 
p. 58).

Todavia, a realidade social e política brasileira, bem como a potencia-
lidade dos conflitos, resultante de um permanente estado de tensão, frus-
traria alguns dos desejos dos nossos primeiros juristas. Entre o discurso 
normatizador e a prática jurídica interpunha-se a instituição da escravidão 
e uma sólida herança de privilégios que, dando fundamento e identidade às 
elites brasileiras, eram capazes de fazer titubear o mais veemente dos libe-
rais. Os debates em torno das questões como as penas de morte e de açoites 
arrastar-se-iam ao longo do século XIX. Por outro lado, quando se tratava 
de honra e moralidade, nem sempre foi possível evitar a punição excessiva 
ou a vingança. Sobre a vingança, embora não se possa dizer que tenha sido 
praticada pelo próprio Estado, verificamos que a mesma encontrou justifica-
tiva e absolvição nos tribunais, quando cometida por indivíduos de elevada 
posição social.

O autor do projeto de codificação criminal, levado à mesa da Assem-
bléia Legislativa em 1827 para discussão, emendas e conclusão, o bacharel 
mineiro de formação coimbrã, Bernardo Pereira de Vasconcelos, foi um polí-
tico e legislador polêmico. Reconhecido como grande e apaixonado orador, 
ao tomar a palavra, Vasconcelos agigantava-se das tribunas parlamentares, 
provocando a admiração – mas também a animosidade – de ilustres contem-
porâneos seus. O gosto pelo sarcasmo e pela ironia sutis, rendeu-lhe muitos 
inimigos. Mas, em compensação, estas características da sua oratória seriam 
responsáveis por memoráveis instantes de hilaridade geral nas Assembléias. 
Para Joaquim Nabuco, filho e biógrafo do prestigiado político do Império, 
Nabuco de Araújo, «os dois acontecimentos intelectuais da época [Primeiro 
Reinado] eram a pena de Evaristo da Veiga, na Aurora Fluminense, e a
palavra de Vasconcelos na Câmara.» Segundo José Murilo de Carvalho 
(1999, pp. 16-17), «além de admirado, Vasconcelos tornou-se um orador 
temido pelos adversários. Mais tarde, seus inimigos criaram a expressão ‘o 
Vasconcelos caiu-lhe em cima’, para indicar que alguém fora atrozmente 
caluniado.» Ele também participou ativamente das discussões em torno das 
questões mais polêmicas do projeto de código criminal de sua autoria.

Em setembro de 1830, a pena de morte mobilizou a Assembléia Legis-
lativa. As discussões se deram entre os da chamada geração coimbrã, salvo 
algumas exceções, como os baianos Antônio Pereira Rebouças (rábula e 
jurista autodidata) e José Lino Coutinho (que, embora tenha passado pela 
universidade de Coimbra, era diplomado em medicina), ambos contrários 
à referida pena. Lino Coutinho apresentou seus argumentos na sessão de 
15 de setembro de 1830:
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tratarei unicamente da questão primordial que vem a ser: saber se acaso a 
sociedade, ou seus jurisconsultos têm o direito de mandar tirar a vida a qual-
quer homem, como até agora desgraçadamente se tem feito. O homem por sua 
organização é um composto de necessidades, e a maior das necessidades é a 
existência. Nós também sabemos que o prazer que resulta de uma necessidade 
faz tanto maior essa necessidade e daqui se segue que o prazer da existência é 
o maior de todos os prazeres (...) Se assim é, como é que os homens cederão 
à sociedade ou aos seus legisladores o direito de lhes tirarem a vida? Isto é 
absolutamente contra a natureza, e não é crível, salvo se todos os homens esti-
vessem loucos (in RIbEIro, 2005, pp. 25-26).

A longa refrega dos deputados teve início no dia 11 de setembro, com o 
discurso de Rebouças. Também contrário à pena de morte, Rebouças levou 
a questão ao cerne do seu propósito, o controle da criminalidade escrava, 
nos seguintes termos:

mas a pena de morte nunca foi terrível senão a quem teve em vista gozar os 
bens sociais. (...) Os escravos não podem assaz prezar a vida, porque assaz 
não a gozam; se para alguém a morte é menos repressiva é para eles, que sem 
nenhuma esperança se insurgem e morrem brutalmente; os suicídios mais 
freqüentes são os deles, (...), Faça-se para os escravos uma ordenança sepa-
rada; e por eles não façamos tamanho mal aos cidadãos, aos homens livres 
(in GrINbErg, 2002a, p. 29).

O que se destaca no discurso de Rebouças, além do pertinente e discutível 
argumento de que os escravos não teriam motivos para valorizar a própria 
vida, é a afirmação do princípio da distinção que, por definição jurídica, 
deveria assegurar aos homens livres e aos cidadãos o direito de não serem 
equiparados a escravos. É isso que explicita sua proposta de «uma ordenança 
separada» para os escravos, um código paralelo para julgar e punir apenas 
os crimes cometidos por eles. Por outro lado, ao afirmar a ineficácia da refe-
rida pena, o rábula baiano demonstrava estar afinado com as teorias recor-
rentes entre os seus «colegas» egressos de Coimbra, notadamente a teoria do 
princípio da utilidade das leis, de Jeremy Bentham.

No dia 13 de setembro, Ernesto Ferreira França, também baiano da 
geração coimbrã, argumentava: «as penas não são os verdadeiros meios 
com que se extirpam os delitos, é sim com casas de correção, promovendo a 
instrução primária e a moral pública, e não com péssimo sistema de sacri-
ficar homens» (in RIbEIro, 2005, p. 24). Ferreira França foi forte opositor da 
pena de morte e voltaria ainda ao plenário, no dia 15, para tentar, em vão, 
retirá-la do Código Criminal do Império.

Aqueles que eram favoráveis à pena de morte, conforme o proposto pelo 
mineiro coimbrão Bernardo Pereira de Vasconcelos, baseavam-se no mesmo 
princípio da utilidade das leis. O principal argumento era que

além de escravos, [havia] no Brasil uma classe de indivíduos, cujos hábitos 
são em tudo semelhantes aos dos escravos, e que por uma miserável quantia 
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vão fazer um assassinato. Esses homens só com o terror da morte se podem 
corrigir (in RIbEIro, 2005, pp. 26-27).

Do discurso do deputado Paula Cavalcanti se pode inferir o dilema da ilus-
tração. Dirigindo-se aos seus pares, dizia não duvidar «que o sentimento 
da Humanidade exigisse a extinção dessa pena» e indagava, «mas podemos 
fazê-lo no Brasil, com costumes ainda bárbaros?» Em seu discurso de 
resposta, Pereira de Vasconcelos dispersa o sentido de humanidade em favor 
da utilidade em «olhar para a segurança pública, acima de tudo.» Essa gera-
ção, que se beneficiou da reforma dos estatutos da universidade de Coimbra 
de inspiração iluminista, não foi capaz de evitar esse resquício de barbárie 
numa das maiores instituições de um Estado que se pretendia identificado 
com os ideais da civilização. A pena de morte entrou para o Código Criminal  
do Império do Brasil.3 Polêmicas em torno da sua aplicação, depois de
sancionado o Código do Processo de 1832, traria como conseqüência a Lei 
de 10 de junho de 1835, que aprofundava ainda mais o abismo entre livres e 
escravizados perante as Leis do Império, posto que subtraísse aos escravos 
condenados à morte o direito de apelação. As profundas mazelas, decorren-
tes da definição de homens e mulheres por sua condição jurídica de indiví-
duos livres e escravizados, não permitira que os ilustrados deputados brasi-
leiros cedessem ao princípio liberal da igualdade de todos perante a lei.

Sobre a Lei de 10 de junho de 1835, cumpre esclarecer brevemente o 
contexto em que surgiu. Além da irrupção de muitas insurreições escravas 
– algumas das quais na Bahia, sendo a maior delas a que passou à história 
como a Revolta dos Malês, em janeiro de 1835 (rEIs, 2003) –, os parlamen-
tares identificavam muitas contradições na condução ritualística dos pro- 
cessos de julgamento, em decorrência da indiferenciação entre homens livres 
e escravos no Código de Processo Criminal de 1832. Sem dúvida, os pontos 
mais polêmicos diziam respeito à forma de julgamento e ao imediatismo da 
execução da pena de morte, quando se tratavam de condenados escravos. 
A discussão que já se arrastava desde 1833 seria precipitada pela repercus-
são do julgamento dos revoltosos malês. Queixavam-se os cidadãos, através 
da imprensa, da forma morosa com eram julgados os crimes de escravos, 
do aumento deles e do abusivo recurso à comutação da pena nos casos de 
condenação à pena capital.

3 Art. 113 – crime de Insurreição. Julgar-se-á cometido este crime, reunindo-se vinte ou 
mais escravos, para haverem a liberdade por meio de força. Penas – aos cabeças – de morte no 
grau máximo, de galés perpétuas no médio e por quinze anos no mínimo; aos mais – açoites. 
Art. 114 – Se os cabeças forem pessoas livres, incorrerão nas mesmas penas impostas no artigo 
antecedente aos cabeças, quando são escravos. Art. 192 – Matar alguém com qualquer das
circunstâncias agravantes mencionadas no Art. 16, n.os 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 17. Penas – de 
morte no grau máximo; galés perpétuas no médio; e de prisão com trabalho por vinte anos no 
mínimo. Art. 271 – Se para verificação do roubo, ou no ato dele, se cometer morte. Penas – de 
morte no grau máximo, galés perpétuas no médio, e por vinte anos no mínimo.
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Os discursos em defesa da propriedade, da segurança senhorial e das 
distinções que qualificavam os indivíduos reverberavam para além dos muros 
da Assembléia Legislativa. No plenário, as opiniões se dividiam. Ferreira 
França era contra a proposta de que ao escravo não se desse o direito de ape-
lação quando condenado à morte. Apelava para a Constituição, lembrando 
que ela não despojava a ninguém do seu caráter de homem e, por esta razão, 
os escravos não poderiam ser privados do direito de defesa. Por fim, dizia 
que rejeitava a proposta «por ser uma monstruosidade, por ser anticonstitu-
cional, e por não se tirar utilidade alguma dela». O deputado Castro e Silva 
contra-argumentava «que a monstruosidade exist[ia] no código de processo, 
onde está a par o cidadão livre com o escravo» (RIbEIro, 2005, p. 57).

A decisão de se estabelecer uma junta especial de juízes para julgar os 
crimes cometidos pelos escravos, resolvia o incômodo social que causava aos 
cidadãos livres o fato dos escravos serem levados à júri «popular». Todavia, 
a decisão fora cercada de cuidados. Visando suavizar o radicalismo da pro-
posta do Governo, o coimbrão Carneiro de Leão propôs que a execução sem 
recurso só se desse em face de votação da sentença de morte pela maioria 
absoluta dos votos. Encerrados os debates, prevaleceu a proposta mais 
radical. O texto final da Lei de 10 de junho de 1835 seria acrescentado às 
novas edições do Código Criminal de 1830. Por ele, estabelecia-se a punição 
com a morte para os escravos e escravas que matassem ou ferissem grave-
mente a seus senhores, administradores e feitores e/ou membros de suas 
famílias; com açoites, se a ofensa física fosse leve. O Art. 4.º definia que «em 
tais delitos, a imposição da pena de morte será vencida por dois terços do 
número de votos; e para as outras, pela maioria; e a sentença, se for conde-
natória, se executará sem recurso algum» (VasCoNCEllos, 1860, p. 117).
O tímido discurso da humanidade escrava, ensaiado por Ferreira França, 
estava vencido.

De fato, os bacharéis egressos de Coimbra foram obrigados a lidar com 
questões bastante complexas, quando não francamente embaraçosas. O cons- 
tante exercício de legislar – principalmente quando as matérias reclamavam 
a definição precisa dos sujeitos e objetos aos quais as leis se destinavam – 
exigia daqueles jovens aprendizes de parlamentares um curioso rigor na 
escolha das palavras de uso corrente e/ou dos termos jurídicos. Na agenda 
dos legisladores iluministas importava que os códigos portassem toda 
clareza e nenhuma ambigüidade. A complexidade das questões em torno da 
escravidão e da definição da cidadania retardou a codificação das leis civis 
do Brasil independente em 93 anos. A necessidade dele foi levada à plenária 
da Constituinte de 1823 (GrINbErg, 2002b), mas o nosso primeiro Código 
Civil nasceria republicano, em 1916. Entretanto, o estado de permanente 
tensão política e social dos primeiros anos que se seguiram à independência, 
exigiu maior urgência com relação à legislação criminal.

A relativa pressa na sistematização da legislação criminal foi bastante 
coerente com o liberalismo que seus elaboradores então professavam. Para 
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eles, na contramão do humanismo, a que muitos teóricos insistem em asso-
ciar o liberalismo, a ordem importava mais do que a justiça. Sua linguagem 
expressa a realidade e a cultura do medo da multidão, conforme o expres-
sava Savigny. Neste último ponto, cabe destacar o cuidado com que os parla-
mentares se referiam aos indivíduos cativos, em plenário e no texto legal. 
Ao citar o artigo 68 do Código Criminal, diz Neder (2007, p. 185),

o artigo 68, que comutava para açoites as penas das galés, destinadas ao 
elemento servil (designação da época, utilizada nos discursos parlamentares e 
juristas para se referirem ao escravo – de forma individual, mas que, obvia-
mente, não era representado como um indivíduo, e sim como um elemento) 
era o calcanhar-de-Aquiles desse código que postulava uma filiação liberal.

No texto legal o grupo social destituído de liberdade volta a ser denominado 
escravos e escravas, no plural – como homens livres, mulheres, e demais 
sujeitos mencionados no código. Mas de que modo podemos ler as digressões 
tão sutis nos discursos dos parlamentares egressos de Coimbra, com relação 
à substituição do termo elementos servis por escravos? «Elementos servis» 
– sugerindo a necessidade do recurso ao plural como estratégia lingüística 
de afirmação da universalidade das leis – seria um termo mais evasivo do 
que os termos «escravos» e «escravas», para referir-se ao conjunto dos indi-
víduos cativos? Tratando-se de uma sociedade ancorada em tipos variados 
de relações de dependência e submissão, é inegável que sim. Nesse sentido, 
os parlamentares-juristas brasileiros se revelam de uma cautela exemplar, ao 
substituírem o termo «elementos servis» por «escravos e escravas» no texto 
do Código Criminal de 1830. Cercado de cuidados conceituais e lingüísticos 
o Código Criminal do Império foi uma obra coletiva, concluída a partir do 
projeto apresentado por Bernardo Pereira de Vasconcelos.

Apesar das muitas alterações sofridas ao longo do século XIX, o Código 
Criminal nem sempre foi referência suficiente para subsidiar os veredictos 
das autoridades jurídicas e policiais. Nas principais revistas jurídicas da 
corte, encontramos várias publicações de questões de jurisprudência, muitas 
das quais suscitadas por crimes e/ou penalizações de indivíduos cativos. Uma 
das mais curiosas diz respeito à pena de açoites. Embora fizesse parte da 
gramática social do poder senhorial sobre seus cativos – e estivesse presente 
no cotidiano dos pelourinhos urbanos e troncos das propriedades rurais –, 
como pena institucionalizada, o açoite mereceria maior cuidado das auto-
ridades. A partir de uma análise mais apurada dos açoites de escravos, con-
cluímos «que a sociedade imperial escravista dispunha-se a reavaliar não só 
a eficácia deles, enquanto instrumentos de punição e coerção, mas também 
os seus desdobramentos e conteúdos simbólicos» (AssIs, 2006, p. 129). Em 
uma sociedade onde um número cada vez maior de indivíduos negros e 
mestiços eram livres ou libertos, o «espetáculo pedagógico» dos castigos 
físicos também passava por intrigantes reavaliações. Um dos exemplos nos 
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chega da cidade de Santo Amaro da Purificação, onde um juiz se negara a 
castigar um escravo pardo, com açoites e publicamente, porque lhe «pareceu 
impolítico neste tempo e nesse lugar, onde há tanta gente [livre] da mesma 
cor, aquele castigo público.»

Anos mais tarde, o jurista, proprietário e redator da Gazeta Jurídica, 
Carlos Frederico Marques Perdigão, iria mais longe. Em um longo ensaio, 
ele classificava a pena de açoites como algo infamante. Mas o que nos chama 
atenção no discurso de Marques Perdigão é o argumento, pois ele seria 
contra a pena de açoites porque ela feria a honra de quem a sofria. Como 
destaca Assis (2006, pp. 129-130):

Ora, sendo esta uma pena aplicável, pelo Código Criminal do Império, exclu-
sivamente ao elemento cativo, inferimos de sua argumentação que Marques 
Perdigão admitia que os escravos teriam sentimentos de honra e, mais, que 
estes deveriam ser resguardados pela lei, por meio da supressão da pena dos 
açoites, o que só ocorreria pela lei de 1886, revogando o artigo 60 do Código 
Criminal e a lei de 1835.

Tão importante quanto os inflamados discursos contra as penas corporais 
foi o silenciamento dos nossos legisladores em face da violência privativa 
dos senhores escravos. A complexidade dessa questão, tratada, ainda hoje, 
por historiadores e bacharéis em direito, extrapola os limites desta comuni-
cação. Todavia, ponderamos que um possível enfrentamento do tema, do 
ponto de vista acadêmico, pode tomar como referência de reflexão o argu-
mento segundo o qual «entre o direito senhorial do castigo moderado e a 
vedação pública do castigo excessivo, há uma extensa zona de fronteira pura-
mente retórica, na qual só os homicídios (...) parecem claramente abusivos.» 
Além disso, será preciso considerar

que o silêncio obsequioso do discurso penalístico diante da justificativa do 
castigo senhorial moderado, questão mil vezes mais importante naquela 
conjuntura do que o castigo familiar e o pedagógico, é a prova definitiva do 
sucesso que o poder punitivo privado escravista alcançou em resistir a ver-se 
regulamentado (BatIsta, 2007, p. 47).

Lê-se bem nesses discursos e silenciamento, a influência do jurista português 
Melo Freire. Responsável pelas mudanças na orientação filosófica do Curso 
de Leis da Universidade de Coimbra, Melo Freire também é considerado o 
mais importante intérprete da Reforma Pombalina. Os compêndios para 
as disciplinas de Direito Pátrio, Público Eclesiástico e Criminal, no final do 
século XVIII, são de sua autoria. Vêm deles a inspiração dos legisladores do 
Brasil oitocentista, para tratar de questões como a pena de morte e a pre-
servação do poder senhorial. Ao analisar o castigo de cárcere privado, por 
exemplo, Melo Freire «ensinava que não o praticaria o senhor que castigasse 
o escravo e o prendesse em casa, de sorte que a atrocidade do fato não exce-
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desse o direito de correção doméstica» (ibidem, p. 46). Embora Melo Freire 
tenha mudado de idéia a respeito, quando da redação de seu anteprojeto de 
código criminal, nossos legisladores aprenderam bem a lição.

Mas não só dos crimes contra a vida ocupar-se-iam nossos legisladores. 
A honra do imperador e das autoridades político-administrativas do Império 
também foi matéria de destaque no Código Criminal de 1830. Aliás, de acordo 
com Ladislau Thot de la Plata (apud Sousa, 1937, p. 52), «o Código de 1830, 
era, em todo o mundo, um dos poucos códigos do século XIX com acen-
tuada orientação político-criminal.» Além de muitos privilégios concedidos 
aos parlamentares do Império, os crimes praticados contra a honra de depu-
tados, senadores e ministros eram punidos diferenciadamente. O mesmo 
também estava previsto em lei quando a ofensa era dirigida ao Imperador e 
à família imperial.4 Em nossa tese de doutoramento concluímos que

o Código Criminal do Império, além de minucioso na qualificação dos envolvi-
dos – diferenciando no corpo social as pessoas físicas das instituições públicas, 
conforme demonstram as referências textuais à pessoa particular, aos mem-
bros da câmara e às câmaras legislativas –, dava grande ênfase à reparação do 
dano e era eminentemente protetivo à vítima (AssIs, 2006, p. 186).

O fato é que as calúnias e injúrias ocuparam grande espaço no cotidiano 
social e político do Império. Em simples boatos ou em discursos inflama-
dos das tribunas legislativas, a reputação de ilustres imperiais era colocada 
à prova. Uma verdadeira gramática de insultos foi-se instituindo no universo 
político-administrativo do Império do Brasil. O Código Criminal de 1830 
estabelecia penas severas para o caluniador. Atentos aos abusos da imprensa, 
nossos legisladores estabeleceram, no artigo 230, que

se o crime de calúnia for cometido por meio de papéis impressos, litografados 
ou gravados, que se distribuem por mais de quinze pessoas contra corporações 
que exerçam autoridade pública. Penas de prisão por oito meses a dois anos, e 
de multa correspondente à metade do tempo (VasCoNCEllos, 1860, p. 84).

O artigo 233 determinava que «quando a calúnia [fosse] cometida sem ser 
por algum dos meios mencionados no art. 230, será punida com metade das 
penas estabelecidas» (ibidem, p. 85). Este artigo seria modificado pela Lei 

4 Art. 231 – Se a calúnia for contra qualquer depositário ou agente de autoridade pública, 
em razão do seu ofício. Penas de prisão por seis a dezoito meses, e de multa correspondente à 
metade do tempo. Art. 232 – Se for contra qualquer pessoa particular ou empregado público, 
sem ser em razão do seu ofício. Penas por quatro meses a um ano, e multa correspondente à 
metade do tempo. Art. 244 – As calúnias e as injúrias contra o Regente ou a Regência, o Prín-
cipe Imperial, a Imperatriz ou contra casa uma das Câmaras Legislativas, serão punidas com 
o dobro das penas nos artigos 231, 233, 237, § 2.º, e 238. Art. 245 – As calúnias e as injúrias 
contra alguma das pessoas da família Imperial, ou contra algum dos membros das Câmaras 
Legislativas, em razão do exercício das suas atribuições, serão punidas com o dobro das penas 
estabelecidas nos artigos 232, 233, 237, § 3.º, e 238.
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de 26 de outubro de 1831 que definia, nesta circunstância, a esfera policial 
como decisiva.

Os deputados e senadores do recém-nascido Império do Brasil legis-
lavam em causa própria? Sem dúvida. Mas em seus discursos, a geração 
coimbrã afirmava legislar em defesa da manutenção da ordem e da honra 
da nação.

Considerações finais

A codificação das primeiras leis do Império do Brasil refletiu os anseios 
de suas elites políticas e econômicas. Destaca-se da leitura dela, e das modi-
ficações que sofreu ao longo do século XIX, uma grande preocupação com 
a clareza da linguagem aplicada em sua sistematização e vulgarização entre 
os cidadãos, de modo geral, e entre os «manipuladores técnicos» – dele- 
gados, juízes, promotores, advogados e legisladores –, de modo particular. 
Esta preocupação fez Bernardo Pereira de Vasconcelos advertir os críticos 
do Ato Adicional de 1834,

(...) eu quero o Ato Adicional entendido literalmente: só me desviarei de sua 
letra quando as regras da hermenêutica, quando o bem público exigirem que 
seja interpretado, a fim de que não seja, como algum dia suspeitei, em vez 
de carta de liberdade, carta de anarquia (Discurso na Câmara dos Deputados, 
sessão de 19/05/1838).

Apesar de toda preocupação em codificar as leis numa linguagem à 
prova de toda dúvida, não foram poucos os casos de apelação aos Tribunais 
da Relação do Império do Brasil. Quer porque as partes dos processos recla-
massem das decisões dos tribunais de primeira instância, quer por exigência 
das energias morais da nação brasileira, os jurisconsultos foram recorrente-
mente chamados a (re)interpretar as leis. A escravidão, a desumanidade dos 
castigos físicos e o sentimento de honra que, para Marques Perdigão, era 
«tão vivo e geral» no Brasil, sempre estiveram na agenda da jurisprudência 
do país.

O saber obtido pelos egressos de Coimbra, tendo-se tornado peça funda-
mental da construção da nação brasileira, lhes assegurou uma parcela de 
poder sem paralelo nos séculos precedentes. Esta geração protagonizou a 
fundação de uma cultura jurídica de apreço à oratória. Oratória que susten- 
tava – enquanto sujeito e instrumento de uma sociedade política marca-
damente hierarquizada – um amplo leque de distinções sociais e jurídicas, 
justificadas pela pobreza, pelo analfabetismo e, no limite extremo, pela 
escravidão. Esta estratégia lhes deu o poder que seria passado às gerações 
posteriores, diplomadas pelas faculdades de Olinda (depois transferida para 
Recife) e São Paulo, deixando a herança de muitos privilégios, ainda hoje 
assegurados pelas leis vigentes em nosso país.
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Nas sendas de encanto e sonhos, uma língua de brincar:
contatos e ressonâncias na literatura infantil

e juvenil de língua portuguesa

MarIa zIlDa Da CuNha1

Resumo: Este trabalho integra o projeto Criança e linguagem: leituras em inter-
textos de autoria e recepção, coordenado pela autora na Universidade de São Paulo e visa 
analisar comparativamente produções para crianças e jovens do autor brasileiro Manoel 
de Barros e dos africanos Mia Couto e Ondjaki. Importa-nos buscar enlaçamentos pelas 
vias do comunitarismo cultural e, desse modo, propõe-se apresentar elementos que con-
correm para afirmar a identidade das culturas em questão. Pretende-se vislumbrar nas 
sendas do encanto da língua e do sonho social, a realização de um trabalho poético com 
a linguagem para projetar um novo homem e uma nova forma de conhecimento. Pela 
transgressão, errância, desconstrução e metalinguagem, os autores selecionados tecem 
uma poética que revitaliza as formas orais, a tradição, que reflete a dispersão do mundo 
contemporâneo, e ao mesmo tempo, engendra, em ressonâncias estéticas, uma energia 
que impulsiona a imaginação criadora, e a reflexão crítica.

Palavras-chave: literatura para a juventude, diálogos de cultura, leitura.

Introdução

As novas perspectivas de perceber o mundo como uma realidade de 
fronteiras múltiplas, dentro do pensamento crítico, leva-nos a enlaçamentos 
complexos pelas vias do comunitarismo cultural. A investigação realizada 
no bojo dessa área do conhecimento permite-nos analisar procedimentos 
criativos que alinhavam aspectos sociais, históricos, ideológicos e estéticos, 
propiciando o diálogo entre as culturas, rasurando fronteiras em tempo de 
mundialização.

O comparatismo da solidariedade, ao qual nos propomos, propicia 
trocas, circulação de repertórios culturais, em contrapartida a uma globali-
zação unilateral, cuja tendência é apagar diferenças. Lidamos com interse-
mioses complexas e desafiadoras, com contextos interliterários, interdiscur-
sivos e interdisciplinares. Ao fazê-lo, no confronto com o outro, indagamos 
sobre nós mesmos, sobre nossa cultura, nossos sonhos, nossas memórias, e 
as infindáveis maneiras de experenciarmos a trajetória dessa aventura tão 

1 Universidade de São Paulo, Faculdade de Letras e Ciências Humanas, Departamento de 
Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, São Paulo, Brasil. email: mariazilda 
cunha@hotmail.com.
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humana – tecida de uma intrincada rede de signos – trama de linguagem em 
que a humanidade vai se construindo em densas e tensas relações, em dife-
rentes momentos históricos, diversas culturas e sociedades.

A literatura, como forma específica de expressão e comunicação, como 
fenômeno de cultura e de simbolização do mundo, assume contornos singu-
lares nas franjas dos núcleos hegemônicos, pelas tensões entre elementos 
genuínos e os impostos pela colonização.

As literaturas dos países de língua oficial portuguesa figuram como 
componentes de um «macrossistema» – conceito assinalado por Benjamin 
Abdala Junior (2003, p. 103) derivado da noção de sistema literário proposto 
por António Cândido:

qualquer texto literário em português parte de uma linguagem modelada 
desde a Idade Média européia, num processo contínuo de aproximações e dife-
renciações que motivou o contexto comunicativo que se estabeleceu a partir 
dos tempos coloniais. É dentro dessa dinâmica da comunicação em português, 
que envolveu, historicamente, constantes semelhantes da série ideológica, 
que podemos apontar para a existência de um macrossistema marcado por 
um campo comum de contatos entre os sistemas literários nacionais (abDala 
JuNIor, 2003, p. 203).

A partir da constatação da existência de uma tradição histórico-cul-
tural, os sistemas literários de Brasil, Moçambique e Angola participam do 
macrossistema literário, cuja expressão se dá em língua portuguesa. Por 
essas vias, engendram processos de assimilação e apropriação para afirmar a 
identidade de sua cultura.

A relação literária entre esses países não é novidade, novo é o olhar que 
surge no horizonte dos estudos universitários mais atentos às relações de 
parentesco, às relações que se fazem importantes para o desvendamento 
de laços que podem re-significar noções de cultura original e dependente e 
irmanar experiências fronteiriças.

Tal abordagem permite vislumbrar elementos que concorrem para afir-
mar a identidade das culturas em questão, bem como, entrever nas sendas 
do encanto da língua e do sonho social, a realização de um trabalho poético 
com a linguagem.

Estudar a literatura desses países implica, além de tudo, reconhecer 
a apropriação de modelos da literatura do colonizador português – mode-
los europeus – que, por sua vez, também, em tempos outros, engendrou-se 
entre a negação e a aceitação da herança moura e desenvolveu-se e criou seu 
cânone, velando tal hibridez.

Os autores aqui selecionados, pela transgressão, errância, desconstru-
ção e metalinguagem, tecem uma poética que revitaliza as formas orais, a 
tradição; ao mesmo tempo, refletem a dispersão do mundo contemporâneo. 
Reengendrando, em ressonâncias estéticas, uma energia que impulsiona a 
imaginação criadora e a reflexão crítica. Desse modo, enlaçam uma cultura 
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na outra, desvelando que a literatura se faz na práxis,e, como prática simbó-
lica, é definidora de um espaço cultural híbrido.

Esse complexo processo de criação no qual a produção para crianças 
e jovens perfila, há várias décadas, engendra vários fatores: o adensamento 
de formas de manifestação de linguagens, as várias formas discursivas que 
operam no limiar das anteriores e a manifestação de novas, a permeabili-
dade nas fronteiras entre o que se caracterizou de gêneros artísticos. Nesse 
cenário, entre a especificidade de seu contexto de produção local e o diálogo 
que instaura com a produção no nível mais universal, as literaturas africana 
e brasileira para crianças e jovens têm se revelado lugar de múltiplas conver-
gências, desfigurações e reconfigurações.

1. Manuel de Barros:
 o homem não tem soberania nem para ser bentevi

«Poesia é voar fora da asa». Assim é o poeta brasileiro Manoel de 
Barros, transpondo limites, ignorando normas, usando e abusando de metá-
foras oferece ao leitor, através do lúdico, criações surpreendentes, constru-
ções caleidoscópicas, tornando possível o impossível, dizível o indizível, 
visível o invisível.

A linguagem, instrumento que o homem forjou para se comunicar, é 
jogo, afirma Huizinga. Manoel de Barros brinca com essa extraordinária 
faculdade de comunicação, propõe uma nova ordem designando, (re)no-
meando e (re)definindo os seres da realidade. Afirma ele:

No que o homem se torna coisal, corrompem-se nele os veios comuns do entendimento
Um subtexto se aloja
Instala-se uma agramaticalidade quase insana, que em poema o sentido das palavras
Aflora uma linguagem de defloramentos, um inauguramento de falas

(Barros, 2006)

Para um mundo em devir e de metamorfoses contínuas, a linguagem 
que os expressam deve acompanhar o processo. Para ele, a lógica estabele-
cida e as conceitualizações tornam a língua redutora, com clichês aprisio-
nantes. Tem-se com esse poeta um trabalho no agenciar do princípio cria-
tivo da linguagem, no re-significar de símbolos universais, no laborar com a 
consciência da palavra, no uso lúdico e reflexivo da palavra-montagem e, ao 
mesmo tempo, no uso da língua no seu registro oral. Manoel de Barros visa 
atingir a linguagem inaugural.

[...]
Não tenho pensa.
Tenho só árvores ventos
passarinhos – issos.
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Dentro de mim’
eu me eremito
Como os padres do ermo.

Sou aquele
que gastou a sua história
na beira de um rio.
[...]
Meu desagero
É de ser
fascinado por trastes.

[...]
Sou livre
para o silêncio das formas
e das cores.

[...]
Estou pousado em mim
Igual que formiga
sem rumo.

[...]
Palavras
Gosto de brincar com elas.
Tenho preguiça de ser sério.

Tenho candor
por bobagens
Quando eu crescer eu vou ficar criança.

(Barros, 2005, pp. 51-61)

«Sem pensa» é uma expressão usada por Manoel de Barros, infere-se, 
para dizer daquele que não se submete ao pensar, ao raciocínio lógico carte-
siano.

Ser livre para o silêncio das formas e das cores é atingir a qualidade 
do sentir primordial, que exige do homem a percepção daquilo que ainda 
não se configurou convencionalmente como linguagem. Isso o aproxima da 
leitura de mundo realizada pela criança. Por isso, Bernardo mostra o desejo 
de ascender à criança, de ser livre o suficiente para captar tudo o que é 
primeiro e inaugurar o homem no mundo, para brincar com as palavras – 
o que o aproxima da qualidade do poeta.

[...] Passei muitos anos a rabiscar, neste caderno, os escutamentos de Bernardo.
Ele via e ouvia inexistências.
Eu penso agora que esse Bernardo tem cacoete para poeta.

(Barros, 2005, p. 47)
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Bernardo – árvore – desenha-se como homem – um homem novo – 
capaz de reconhecer sua interdependência da natureza e sua capacidade de 
ouvir inexistências e de ter «cacoete para poeta».

O poeta propõe «Desinventar objetos». Revigora a capacidade de expres-
são linguística e pensamental, em um execrcício do raciocínio analógico, de 
simulações imaginárias, funda a crença de que assim, fecunda-se o poder 
de sugestão da hipótese – uma boa sugestão de uma boa lição de poesia – 
essa arte recheada de sábias igorâncias.

O menino que era esquerdo viu no meio do quintal um pente. O pente estava 
próximo de não ser mais um pente. Estaria mais perto de ser uma folha 
dentada. [...] O menino que era esquerdo e tinha cacoete pra poeta, justamente 
ele enxergara o pente naquele estado terminal. E o menino deu para imaginar 
que o pente, naquele estado, já estaria incorporado à natureza como um rio, 
um osso, um lagarto (barros, 2006).

O poeta conjuga o popular com o infantil em universos similares no 
imaginar. Adensa, desse modo, seu poetar nessa remetência ao olhar da 
criança. A sedução vem pelos recursos artísticos. Manoel de Barros em 
todas as Memórias Inventadas remete à Infância, propondo a invenção de 
um tempo primeiro, como «reinvenção das raízes crianceiras», associada a 
uma «visão comungante e oblíqua das coisas», como ele mesmo postula na 
apresentação da obra.

O convite do escritor brasileiro é para «transver», no precioso sentido 
de «des aprender», «des-ler» – único exercício capaz de nos re-ensinar a ler 
o mundo para fazê-lo diferente. No dizer do poeta: «o olho vê, a lembrança 
revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo» (barros, 2006, 
p. 75). Daí, suas memórias serem inventadas.

Aprendi com os passarinhos a liberdade.
Eles dominam o mais leve sem precisar
ter motor nas costas. E são livres para pousar
em qualquer tempo nos lírios ou nas pedras – sem se
machucarem.

Pequenos, leves, sonoros, integrados à natureza, ressoando os tons 
primordiais, os passarinhos são mais importantes do que qualquer grande 
invenção da modernidade, como se lê nos versos acima.

Guardando a memória do canto da criação, mensageiro entre dois 
mundos: o do passado e o do futuro, transitando entre a memória dos inícios 
e o sonho de uma nova ordem, a imagem do pássaro projeta o novo homem: 
um ser livre de imposições, mais silencioso do que silenciado – um «tranqui-
lizador de florestas».
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Assim, o pássaro constitui elemento que sintetiza o sonho diurno2 de 
Manoel de Barros: a libertação por meio de uma nova ordem, de outro para-
digma que alicerce, de maneira diferente, as relações humanas.

2. Ondjaki: Há aprendizagens com o chão

Em Angola, país de raiz de tradição oral, Ondjaki encontra uma forma 
de laborar com a linguagem de maneira a fundar sobre uma língua européia 
– a portuguesa – o seu modus operandi em uma «relação libertina com as 
palavras e com a língua portuguesa em geral», como ele próprio confessa: 
«[Penso] que devemos mexer na língua, tendo em conta os referentes grama-
ticais, mas dando-nos a liberdade de exercer certa pressão cultural à língua.» 
De forma diversa da poesia de combate de épocas anteriores, trata-se agora 
de metapoesia, em engendramentos estéticos e intricadas relações do fazer 
poético com imagens da natureza pátria. Relações que, para além dos con-
tornos metapoéticos, promovem aprendizagens nas quais a dinamização 
identitária se manifesta fortemente, pelo diálogo com a terra.

A poesia de Ondjaki, bem como a de Manuel de Barros, além de vin-
cular-se aos elementos naturais, tem a forte recorrência do registro oral, 
cujas marcas inscrevem-se por meio da ortografia de determinados fonemas 
ou pela aglutinação de vocábulos, recursos que acabam por criar uma mul-
tiplicidade de sentidos e requerer um exercício do pensamento analógico. 
Na esteira de Valéry, tem-se uma irregularidade, ou aquilo que traz a condição 
de fecundidade. Algo similar ao que Jakobson denomina de agenciamento 
fônico na linguagem poética: a escolha e a constelação de fonemas e de seus 
componentes (1997, p. 114) teriam um poder evocador de sentidos.

No poema do autor angolano «Arve Jánãoélógica», apresentado a seguir, 
observa-se como o angolano utiliza modos de apropriação da língua como 
registros de textualização das oralidades, relacionando-os a recriações sintá-
ticas, semânticas e fônicas.

ARVE JÁNÃOÉLÓGICA

ser folha é
nem sempre estar para o sol.
a outra folha
lém de nossa avizinha
pode ser nossa irmã de sombras.
a folha

2 Conforme Benjamin Abdala Junior, em De Vôos e Ilhas, p. 18: «é o sonho de quem pro-
cura novos horizontes [...]. Essa atitude é mais adequada do que o sonho noturno, que teima 
obsessivamente em olhar para trás, melancolicamente contemplando as ruínas» – inspirado em 
Ernst Bloch.
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enquerendo ser lago
acontinenta o galho.
o galho
ensendo fio de cabelo
gentifica a arve.
a arve
de tanto ser ela
lembra um sorriso quieto.
lém de transpirar
bonito é que ela respira.

Avançando para o início de todas as coisas, a arte poética de Ondjaki 
compõe-se com a magia da voz ancestral, com a força atávica do início do 
mundo, da vida e do homem. Como Manoel de Barros, valoriza a percepção 
primeira: o primeiro olhar, o primeiro toque, o primeiro gesto, o primeiro 
cheiro, o conhecimento primeiro nascido dos sentidos, o olhar de fonte. 
Flagra gestos primordiais de nossa linguagem e rumores e formas primeiras 
de nossa língua. Ressoa, em suas arquiteturas poéticas, o início dos cantos 
do homem.

Ninguém cria do nada. Há a matéria da tradição literária que o escritor 
absorve e metamorfoseia nos processos endoculturais, desde a apreensão mais 
espontânea dos pequenos causos populares, ditos populares, canções etc., 
da chamada oralitura (literatura oral) até os textos mais auto-reflexivos 
da literatura erudita. Ocorre, nesse sentido, uma apropriação natural das 
articulações literárias sem que o próprio futuro escritor se aperceba de sua 
situação de ser social e de porta-voz de um patrimônio cultural coletivo. 
Quando o escritor escreve, pode julgar que o texto é apenas seu, não tendo 
consciência de que na verdade é a sociedade que se inscreve através dele 
(abDala, 1989, p. 23).

Com admirável consciência de linguagem e dessa relação entre litera-
tura e sociedade, Ondjaki revela o vínculo à vivência afetiva e a um saber-
-sentir territorializados, inscritos com barro, areios, grãos, no engendrar de 
possibilidades lingüísticas de fertilização.

Chão
palavras para manoel de barros10

apetece-me des-ser-me;
reatribuir-me átomo.
cuspir castanhos grãos
mas gargantadentro;
isto seja:engolir-me para mim
poucochino a cada vez.
um por mais um:areios.
assim esculpir-me a barro
e re-ser chão.muito chão.
Apetece-me chãonhe-ser-me.
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Observe-se, ao metamorfosear-se em chão o eu lírico parece criar intri-
cadas relações entre o título e o corpo do texto. Agenciando nossa cumpli-
cidade leitora, constrói-se uma configuração física do poema, ao engolir 
grãos (cor de terra) que vai constituir o próprio ser. A areia que compõe o 
barro e que volta para o chão são formas de conhecer, de aprendizagens, 
moldando-se em uma espécie de esculpir interminável. Em uma movência 
de sentidos, chão, por analogia, remete ao sobrenome do poeta citado na 
dedicatória – barros. Ao provar desse barro, ocorre o processo de assimi-
lação  torna-se parte dele – passa-se a pertencer a algum chão, algum lugar, 
como pensamento poético.

A apreensão consciente desse processo de conhecer leva a uma iden-
tificação que o legitima como um elo de uma rede mais ampla da língua 
portuguesa, atravessando as formas estéticas presentes nas obras do poeta 
brasileiro.

3.  Mia Couto:
 uma inquietação que nos faz correr para além do que já fizemos

A produção do escritor moçambicano Mia Couto tem sido realizada 
de modo a operar, em sua textualidade, mostrando-se eficaz ao encontrar 
estratégias e elementos estéticos que, operando no nível ficcional, revitali-
zam a percepção da História e a investigam, relêem e reescrevem a empresa 
histórica de modo criativo e crítico, questionando legados canônicos. Desse 
modo, a convivência entre a História e a ficção aponta para o delineamento 
de uma identidade moçambicana, marcada pelo hibridismo e pela comple-
xidade de uma sociedade pós-colonial que não pode ser analisada apenas 
com os instrumentos da lógica e da razão e, por isso, cumpre ser descrita de 
acordo com novos modelos.

Com olhar profundamente crítico sobre o contexto histórico de Moçam-
bique, Mia Couto constrói um universo ficcional marcado por uma lógica em 
que natural e sobrenatural se enredam. O escritor moçambicano constrói um 
sonho possível de tempos melhores, pelas margens da palavra literária, pois 
a faz capaz de criar mundos e fazer o leitor dobrar-se em si, antes mesmo de 
desdobrar-se ao outro e ao mundo. Há algo do futuro sempre em questão na 
obra desse autor

O Gato e o Escuro é a obra que introduz Mia Couto no mundo da lite-
ratura infantil. Entre a luz e o escuro, um gato curioso e corajoso realiza 
uma travessia-transgressão, atraído não só pelo mistério ou pelo proibido, 
mas, também, pela vontade de descoberta. O protagonista alimenta sonhos 
que o aproximam do Escuro: outro ser, personagem-faceta formadora de sua 
identidade.
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O conto inicia com um narrador primordial3 – portador de autoridade 
e guardião da memória dos acontecimentos – alinhavado a um moderno 
narrador dialético4 que, em conversa com o leitor, apresenta o acontecimento 
extraordinário. Estreita-se a relação entre contador-narrador e público-leitor, 
aproximando a leitura de um ato mais solidário. Isso pode ser evidenciado 
pelo uso de perguntas que estabelecem diálogo com o leitor, tais como: – 
«Que aconteceu?», «Adivinham?» – que, aliadas ao discurso direto, expressam, 
na escrita, os efeitos da voz e do gesto. Expressões próprias da narração oral 
«Conta a mãe dele que», «Vou aqui contar como aconteceu», «Faz de conta», 
«Então» empregadas para fazer o leitor sentir a presença do gesto e do corpo 
do narrador.

Percebe-se que o contador se vale da memória para contar a expe-
riência vivida pela personagem Pintalgato. Ao comunicá-la, ela passa a ser, 
também, a experiência do leitor, que, aderido ao gato, na travessia das pági-
nas do livro, perfaz seu caminho. O leitor recria a experiência do outro e 
torna interpretável a sua. Vale destacar que o conselho é sugerido, não na 
forma didática ou moralista, mas dado em forma de sabedoria revelada pela 
própria construção estética.

A estrutura narrativa cíclica, a voz do narrador e a possibilidade de 
repetição permitem ao leitor ir e a voltar na estória. Movimento, marcado, 
pela fala inicial do narrador – «Vejam, meus filhos, o gatinho preto, sentado 
no cimo desta história. Pois ele nem sempre foi dessa cor.» E pela fala final 
– «Então, o gatinho Pintalgato espreitou nessa fenda escura como se vislum-
brasse o abismo. Por detrás dessa fenda o que é que ele viu? Adivinham? 
Pois ele viu um gato preto, enroscado do outro lado do mundo».

Em metalinguagem, desvela-se a consciência da linguagem e a cons-
trução de um texto metaficcional; pelo ritmo e repetição, a interlocução 
instaura tempo, movimento, tornando possível o experenciar de uma cons-
trução partilhada, a movência da tradição acaba por conviver com o presente. 
Constrói-se, assim, um diagrama espacio temporal, que será preenchido 
pelas relações possíveis ao leitor.

Mia Couto recria ruídos, por meio de onomatopéias, («tiquetaqueava», 
«ronronou») cria um universo de possibilidades ao inventariar neologismos 
(«trespassagem», «namoriscando», pirilampejavam»). O escritor, ao utilizar-se 

3 Segundo Nelly Novaes Coelho, o narrador primordial é o «que se transformou em con-
tador-de-estórias, (alguém que não se apresenta como autor, não inventou os fatos narrados, 
mas presenciou-os ou soube deles por alguém, guardou-os na memória e os conta para outros). 
Isso pode ser observado pelas expressões: «Conta a mãe dele»; «Diz-se que ficou dessa maneira» 
(CoElho, Nelly Novaes, Literatura infantil: teoria, análise e didática, 6.ª ed. rev., São Paulo, Ática, 
1993, p. 66).

4 
 
Ainda segundo a teórica, o narrador dialético é tipo mais recente, identificado como 

uma «voz que se dirige a um tu, a uma segunda pessoa, que permanece sempre silenciosa». 
Comenta a autora que esse tipo de narrador é bastante rico para a criança por abrir-lhe espaço 
para reflexão.
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de mecanismos de criação, oferecidos pela própria língua, cumpre o projeto 
de trabalhar a oralidade criativamente, subverte a sintaxe, subverte a norma-
-padrão estabelecida, criando outras possibilidades de expressão. Ao brincar 
com a língua sugere ao leitor reflexões profundas sobre a complexidade da 
vida, como em «o escuro só existe dentro da gente».

O caráter do maravilhoso, que permeia a narração realizada por meio 
de metáforas, enreda o leitor e leva-o ao encantamento. Pintalgato mostra-se 
independente e livre. Como animal, é ágil, observador, desconfiado, sagaz, 
parece ter o poder da reflexão, da engenhosidade. Por não ficar fechado,  
preso sem desesperar-se, é símbolo de liberdade, jamais permanece em 
servidão, por isso desobedece. Aliás, desobediência é sua característica mar-
cante – o que lhe favorece a autodescoberta e o aproxima do sonho.

Conhecer destemidamente para transformar – talvez seja esse o papel 
político do felino em Mia Couto. Como seus olhos não piscam e ele enxerga 
no escuro – diz-se que o gato tem antevisão, intuição e clarividência – com 
seu olhar perspicaz, ele torna visível o invisível. A mãe-gata – metáfora da 
África originária, da terra-mãe abriga nos olhos toda a estória sonhada por 
Pintalgato, portanto ela sabe, tem o conhecimento, tem a clarividência.

A mãe de Pintalgato: «Estava-se naquele desfile de queixas e tristezas 
quando se aproximou uma grande gata. Era a mãe do gato desobediente». 
Ela não lhe oferece o ventre como local iniciático do nascimento, mas lhe 
oferece o olho, simbolicamente, o centro da percepção de si e da própria 
transformação. Criador e criatura: em momento mágico de revelação. Velho 
e novo descobrem-se afetivamente. Na interação do olhar, cria-se um entre-
lugar em que passado e futuro, mãe e filho, tradição e modernidade entram 
em conjunção. Fica sintetizada uma nova identidade – sempre em «trespas-
sagem», em curso.

Pintalgato se vê na imagem de seu novo irmão, Escuro, dentro da pupila. 
Duas identidades, dois modos de estar no mundo: um do passado, outro do 
presente – de cujo diálogo nascerá o futuro. Resgata-se nesse jogo do olhar a 
questão da identidade tão cara aos escritores do pós-colonialismo.

A voz moçambicana de Mia Couto oferece-nos ao olhar uma África 
que se permite transgredir; faz-nos entrever a possibilidade de re-visão e de 
reversão de valores instituídos por toda a história colonizadora. O tempo 
da memória, concentrado na mãe-gata, parceiro do tempo do porvir, amal-
gamado nos filhos, compõem um cenário em que olhar o outro é olhar a si, 
é abrir os canais para fazer a própria história. Na «trespassagem» de Mia 
Couto, espelha-se a travessia de muitos povos africanos, iluminados por suas 
infinitas iniciações, suas infindáveis guerras e mazelas sociais. Pintalgato 
lança-se à descoberta e à liberdade, transitando entre o real e o imaginário 
no espaço de zonas fronteiriças, a transformação libertária torna-se possível.

Em O gato e o Escuro, Mia Couto alinhava literatura e sociedade, sem 
abandonar o aspecto lúdico que qualifica a literatura infantil no domínio do 
estético.
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Considerações finais

À guisa de conclusão temos a dizer que as culturas fundadas na tradição 
oral, como a moçambicana, a angolana e a brasileira, são reconhecidas por 
uma produção artesanal de suas estórias. O conhecimento é repetido para 
não se perder. Daí a importância dos portadores da memória e transmissores 
dessas experiências dos tempos remotos, e dos novos, capazes de recolher 
e reanimá-las. Fazendo ouvir a voz da tradição, recupera-se uma interação 
presencial e afetiva, projetando entre narrador e leitor o momento da ‘perfor-
mance’ que, a princípio, pressupunha o discurso monológico.

No entanto, pela transgressão, errância, desconstrução, os autores aqui 
ouvidos revitalizam as formas orais, a tradição e a própria linguagem, reen-
gendrando a história em uma instância capaz de convivência de múltiplas 
vozes. Pela metalinguagem, evidencia-se a intencionalidade de criar um 
território textual fronteiriço, em que o tradicional e o moderno coexistam. 
A polifonia – em ressonâncias estéticas – cria uma energia que impulsiona a 
imaginação criadora e a reflexão crítica.

Os escritores aqui analisados respondem a toda espécie de dominação,  
seja à da língua, a do colonialismo, seja à da globalização na sua forma 
perversa, com um projeto estético. Assim, vão (re)tecendo a história vivida 
nas malhas da estória sonhada.
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Resumo: A leitura é um dos elementos capazes de estabelecer a integração do indi-
víduo ao contexto em que vive e atua. Através da compreensão do que está sendo lido, 
há possibilidades de construção de novos conceitos e ampliação de outros, interligando 
temas ao cotidiano e à prática dos sujeitos. Sendo assim, é necessário que o aluno aprenda 
a ler de modo eficiente, para não se prestar às manipulações ideológicas, já que saber ler 
é permitir ao aluno um fazer interpretativo capaz de depreender não apenas o significado 
interno de um texto, mas, também, de compreender as relações e correlações entre o texto 
lido e outros que circulam no contexto sócio-histórico. Este estudo, portanto, se sustenta 
em dois eixos: o primeiro, um estudo sobre a história da leitura, isto é uma visão diacrô-
nica dos múltiplos sentidos e significados atribuídos à atividade de leitura. O segundo, 
diz respeito à inserção da prática de leitura de outras linguagens, em sala de aula, capaz 
de possibilitar conhecimentos que possam ser compreendidos na inter-relação com a 
realidade social. Este segundo eixo verifica a relação que se estabelece entre um texto 
formalizado a partir da substância verbal, o conto de fadas, com outro que se caracte- 
riza pela intersecção de signos de outras linguagens, que é o caso do filme Encantada. 
Para analisar estes dois universos de manifestações discursivas, foi utilizada, em primeiro 
momento, a teoria de Propp, em relação à Morfologia do conto, a teoria de Bakthin sobre 
polifonia, conceito que dá origem aos conceitos de intertextualidade e interdiscursividade. 
A análise do filme, enquanto narrativa, está fundamentada na teoria semiótica proposta 
por Greimas, revisitada por Barros, com o estudo do percurso gerativo, para a abordagem 
do processo de construção de sentido que se estabelece na relação entre os dois mundos 
propostos no filme: o real e o fantástico.

Palavras-chave: leitura; cultura; linguagem verbal e não verbal; contos de fadas.

Introdução

A leitura é um dos elementos capazes de estabelecer a integração do 
indivíduo ao contexto em que vive e atua. Através da melhor compreensão 
do que está sendo lido, há possibilidades de construção de novos conceitos 
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Departamento de Letras – Rua da Luz, 860, Residencial Paraíso – CEP 14403-151– Franca – SP 
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2 Alunas do Curso de Letras, Departamento de Letras do Centro Universitário de Franca – 
Uni-FACEF – Av. Major Nicácio, 2433 – Bairro São José – CEP 14.401-135 – Franca – SP – Brasil 
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e ampliação de outros, interligando temas ao cotidiano e à prática dos 
sujeitos. Ler criticamente e produzir textos que cumpram sua função são 
fatores preponderantes de inclusão social, ler criticamente permite ao 
homem ultrapassar os limites do observável e do perceptível. Sendo assim, é 
necessário que o aluno aprenda a ler de modo eficiente, para não se prestar 
às manipulações ideológicas, já que saber ler é permitir ao aluno um fazer 
interpretativo capaz de depreender não apenas o significado interno de um 
texto, mas, também, de compreender as relações e correlações entre o texto 
lido e outros que circulam no contexto sócio-histórico.

É sabido que passamos por uma época de transformação que coloca o 
trabalho com o texto, de modo geral, inserido em profusão de solicitação de 
vários códigos que se entrecruzam entre o visual e o sonoro, entre o racional 
e o emocional. Já não somos solicitados para «ler» somente as palavras, mas, 
também, outras linguagens que se materializam em outros gêneros: a do 
cinema, a televisiva, a publicitária, a eletrônica. O homem lê não só o verbo, 
mas todos os significantes que lhe estão disponíveis e esta leitura traz infi-
nitas possibilidades que significam a capacidade de interpretar as inúmeras 
mensagens que tecem nosso cotidiano, não apenas desenvolvendo a análise 
e o entendimento dos textos e do mundo, mas, sobretudo, desenvolvendo o 
gosto de ler, a alegria de desvendar os textos, de conviver com seus mistérios 
e nuances, de descobrir suas relações e de, corajosamente, se descobrir no e 
pelo texto.

Este estudo, portanto, se sustenta em dois eixos: o primeiro, um estudo 
sobre a história da leitura, isto é uma visão diacrônica dos múltiplos sentidos 
e significados atribuídos à atividade de leitura. O segundo eixo diz respeito à 
inserção da prática de leitura de outras linguagens, em sala de aula, capaz de 
possibilitar conhecimentos que possam ser compreendidos na inter-relação 
com a realidade social, considerada em sua extensão e duração. As relações 
dos indivíduos com a língua escrita e falada, bem como com outras formas 
de expressão não fogem a essa regra.

Este segundo eixo tem por objetivo verificar a relação que se estabelece 
entre um texto formalizado a partir da substância verbal, o conto de fadas, 
com outro que se caracteriza pela intersecção de signos de outras lingua-
gens, que é o caso do filme Encantada. Para analisar estes dois universos de 
manifestações discursivas, foi utilizada, em primeiro momento, a teoria de 
Propp (2006), em relação à Morfologia do conto, para evidenciar aspectos 
que tornassem a narrativa de Encantada passível de ser analisada como um 
conto ou um «novo conto». A narrativa do filme «reconta» fragmentos dos 
contos de fadas e, ao retomar estes aspectos, a narrativa o faz de maneira 
crítica, com o propósito de reformular algumas questões que se tornaram 
«verdades» dentro da construção deste gênero textual e discursivo. Para isto, 
foi abordada a teoria de Bakthin (2003) sobre dialogismo, polifonia, de onde 
derivam os conceitos de intertextualidade e interdiscursividade. É, através 
do «cruzamento de vozes», do diálogo de um «eu» com o «outro» ou com os 
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«outros», que se manifesta o novo sentido conflitante, polemizador. Por outro 
lado, a análise do filme, enquanto narrativa, está fundamentada na teoria 
semiótica proposta por Greimas (1976), revisitada por Barros (2001), com 
o estudo do percurso gerativo, especificamente o nível fundamental, onde 
se articulam categorias, manifestadas no filme, através de imagens confli-
tantes apresentando ora valores eufóricos, ora disfóricos para a abordagem 
do processo de construção de sentido que se estabelece na relação entre os 
dois mundos propostos no filme: o real e o fantástico. Desta maneira, parece 
ser possível estabelecer diálogo dos contos de fadas com outros fazeres 
discursivos, atentando para novos sentidos de conteúdos simbólicos vincula-
dos a diferentes culturas que perpassam fronteiras.

Tecendo a leitura e as leituras

São muitos os caminhos e, em cada caminho, são muitas as veredas 
que nos apontam para o que se entende por leitura. É preciso aqui defini-la e 
deixar claro o sentido utilizado.

Está assim definido o conceito de leitura, encontrado no Novo Dicio-
nário Aurélio (FErrEIra,1986, p. 1019): «1. Ato ou efeito de ler. 2. Arte de ler. 
3. Hábito de ler. 4. Aquilo que se lê.» A partir da análise de tal afirmação, o 
conceito foi confrontado com o que o mesmo dicionário entende por ler, já 
que, para definir leitura, o que se evidencia é a redundância da ação de ler:

Ler: 1. Percorrer com a vista o que está escrito. 2. Pronunciar em voz alta; 
recitar (o que está escrito). 3. Ver e estudar (coisa escrita). 4. Decifrar ou inter-
pretar o sentido de: o paleógrafo leu com facilidade a inscrição do monumento 
asteca. 5. Reconhecer, perceber; decifrar. [...] 11. Ver as letras do alfabeto e 
juntá-las em palavras, repetindo-as mentalmente ou em voz alta (p. 1023).

O que fica claro neste confronto, é que o ato de ler está ligado à noção 
de leitura da palavra escrita, salvo no caso das definições de números quatro 
e cinco que não deixam explícito o que se entende por reconhecer, perceber, 
decifrar e interpretar.

Dessa forma, esse entendimento parece indicar que, na perspectiva do 
dicionário, a leitura é encarada na sua dimensão mecânica, técnica, por-
tanto, restrita.

Esta não é, de maneira nenhuma, a única forma de se compreender a 
leitura. Mesmo sabendo que, como afirmam Zilberman e Silva (1991, p. 12), 
«enquanto prática, a leitura associa-se desde seu aparecimento à difusão da 
escrita, à fixação do texto na matéria livro (ou numa forma similar a essa), à 
alfabetização do indivíduo [...]».

A leitura, através dos tempos, ampliou seu significado e função. Assim, 
não se pode falar em leitura da mesma forma nos vários contextos sociais, 
ou nos diferentes tempos da história, embora haja similaridades aparentes.
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Na atualidade, ela tem sido alvo de pesquisas e análises diferentes, 
mas, mesmo atingindo diversas áreas e diferentes segmentos da sociedade, a 
leitura não é concebida da mesma forma por diferentes autores. Ela pode ser 
tomada no seu sentido mais restrito, como foi o encontrado no dicionário e 
pode, ainda, ser entendida numa amplitude maior, chegando até o entendi-
mento da leitura não somente como daquilo que está dito, mas, também, do 
não dito, isto é, do implícito.

Barthes (1984, p. 32) coloca a dificuldade de definir leitura não só pela 
multiplicidade de objetos passíveis de serem lidos, mas, ainda, pela impossi-
bilidade de fechar todos os níveis em que ela pode se realizar. Diz ele:

É certo que existe uma origem da leitura gráfica: é a aprendizagem das letras, 
das palavras escritas [...] mas uma vez adquirida não sabemos onde deter a 
profundidade e a dispersão da leitura: na captura de um sentido? Que sentido? 
Denotado? Conotado? [...] O saber ler pode ser delimitado, verificado no seu 
estádio inaugural, mas depressa se torna sem fundo, sem regras, sem graus e 
sem termo.

Autores nacionais se debruçaram sobre esse tema e tentaram definir o 
que entendem por leitura. Paulo Freire, quando fala da importância do ato 
de ler afirma que:

[...] uma compreensão crítica do ato de ler não se esgota na decodificação pura 
da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na 
inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 
que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura 
daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das rela-
ções entre texto e contexto (FrEIrE, 1983, p. 12).

Já se percebe aqui que uma nova noção de leitura se configura, agora no 
seu sentido mais amplo. Continuando nesta visão, não no sentido da leitura 
como uma prática mecânica ou como simples decodificação de palavras ou 
frases isoladas até chegar ao texto como um todo, outros autores corro- 
boram com uma definição de leitura mais abrangente, mais vinculada à 
noção de uso da linguagem como modeladora do pensamento e como media-
dora na relação entre homem e mundo. O que determina a leitura que se faz 
de um texto não são só os significados fixos que ele carrega, mas atividades 
interpretativas do grupo social que o lê.

Soares define leitura como sendo um pacto entre o mundo do texto e o 
mundo do leitor (SoarEs, 1991, p. 19).

Essa mesma idéia pode ser inferida a partir das palavras de Lisboa 
quando diz que «[...] o importante nos livros está nas entrelinhas ou atrás 
das palavras impressas, o que se quer dizer é que aquilo que os livros contêm 
não é diferente da vida. Escritos por homens, eles refletem o que é humano» 
(LIsboa, 1977, p. 82).
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Lajolo (1993b, p. 59) afirma que:

Ler não é decifrar, como um jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a 
partir de um texto, ser capaz de atribuir-lhe significação, conseguir relacioná-lo 
a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de 
leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a esta 
leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista.

O que se pode constatar, através da análise dessas afirmações, é que 
nelas se entrecruzam pontos convergentes que remetem a um novo postu-
lado em relação à leitura. Todas elas (definições) nos indicam um entrelaça-
mento de idéias comuns: a de que ler não é só decifrar os sinais gráficos de 
um texto. O ato de ler implica participação ativa do sujeito leitor, apoiada na 
sua experiência de vida e de leitor que, com o texto, mantém uma relação de 
cumplicidade.

A prática de leitura de outras linguagens

Como exposto no capítulo anterior, a prática de leitura não se restringe 
somente aos limites do texto escrito, mas vai além dele, nas relações com 
o mundo e com outras manifestações simbólicas que fazem uso de outros 
tipos de linguagem.

Sendo assim, parece possível fazer uma leitura do filme Encantada que 
dialoga com os contos de fadas. Trata-se de estabelecer relações entre um 
texto formalizado a partir da substância verbal, os contos, com outro que se 
caracteriza pela intersecção de signos, que é o caso do filme em análise.

O cinema como meio de comunicação é uma arte capaz de produzir a 
ilusão de realidade. Segundo Costa, pode-se considerar o cinema como uma 
técnica, indústria, arte, espetáculo, divertimento, cultura e considera que 
«[...] o cinema é uma linguagem com suas regras e suas convenções. É uma 
linguagem que tem parentesco com a literatura, possuindo em comum o uso 
da palavra das personagens e a finalidade de contar histórias [...]» (Costa, 
2003, p. 27).

Assim, por meio da linguagem, o cinema, ao contar uma história, não o 
faz de uma maneira neutra, mas nesta manifestação discursiva subjaz uma 
ideologia. Organizado, produzido e dirigido por homens, reflete o contexto, 
as representações ideológicas em que este homem está inserido.

Ler, portanto, o filme é ler esta linguagem, é desvendar sentidos e signi-
ficados, revestidos por uma ou diversas capas de significação, configurados 
através dos diversos signos que o compõem: as falas das personagens, as 
imagens, os sons, os figurinos.

Para tanto, partiu-se do princípio de que a narrativa de Encantada
utiliza-se de elementos encontrados nos contos de fadas, especificamente em 
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Branca de Neve e Cinderela. Relações entre outros muitos contos podem ser 
estabelecidas, mas o que não será objeto de estudo nesta discussão.

Ao analisar estes dois universos de manifestações discursivas, verifica-se 
que a narrativa do filme «reconta» fragmentos desses contos de fadas e, ao 
retomá-los o faz de maneira crítica com o propósito de reformular algumas 
«verdades», as quais, pelo processo de repetição tornaram-se irrevogáveis 
dentro da construção deste gênero textual. Gênero, entendido como textos 
materializados que apresentam características sócio-comunicativas defi-
nidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição caracte-
rística. São fenômenos históricos vinculados à vida cultural e social.

Leituras paralelas: o filme, os contos

O filme: Giselle (Amy Adams), personagem do filme, vive em um mundo 
mágico de conto de fadas chamado Andalasia e deseja encontrar o amor 
verdadeiro. Depois de um sonho revelador, a bela jovem sabe exatamente 
como será seu príncipe encantado. Durante o ataque de um ogro, Giselle 
é salva por um belo rapaz, o príncipe Edward (James Marsden), o mesmo 
que apareceu em seu sonho. Imediatamente, eles decidem se casar, porém 
Edward possui uma madrasta que não quer perder o trono e o poder. Para 
impedir o casamento, a rainha e bruxa Narissa (Susan Sarandon) envia a 
garota para o mundo real, lugar onde os amores verdadeiros não existem. 
Em Nova Iorque, Giselle passa por momentos difíceis. Em choque no novo 
e estranho ambiente que não funciona na base do «e viveram felizes para 
sempre» Giselle encontra o advogado especialista em divórcios Robert Philip 
(Patrick Dempsey) e sua filha Morgan (Rachel Covey). Logo ela recebe a 
ajuda de Robert, por quem se apaixona. O príncipe Edward decide também 
deixar o mundo mágico para reencontrar sua amada. E é neste contexto que 
as ações se desenvolvem.

Encantada configura-se como uma narrativa que apresenta crítica a 
alguns aspectos narrativos encontrados nos contos, mas, ao mesmo tempo, 
utiliza-se dessa estrutura narrativa dos contos para estabelecer então um 
novo conto. Os contos, ao serem transpostos para a narrativa fílmica, rece-
bem uma nova voz e passa por uma transformação. O filme se apropria do 
discurso dos contos de forma consciente e intencional para criação de sua 
própria narrativa, permeada pelas vozes de outras narrativas de forma a 
revelar seu caráter dialógico. Isto posto, remete ao que diz Bakhtin (2003, 
p. 297), de que «cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros 
enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera da comuni-
cação discursiva».

Na elaboração desse texto, há um trabalho explícito com a intertextua-
lidade, entendida aqui como «um cruzamento de superfícies textuais, um 
diálogo de várias escrituras» (BraIt, 2006, p. 163). Este trabalho é capaz de 
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desconstruir e reconstruir o já colocado, criando um novo espaço polissê-
mico, em que diferentes sentidos se relacionam.

Partindo do pressuposto de que Encantada é um novo conto, é perti-
nente verificar sua estrutura narrativa que coincide com a estrutura narra-
tiva dos contos maravilhosos proposta por Propp, em sua obra Morfologia 
do conto maravilhoso (2006). Para Propp, há elementos constantes e perma-
nentes que caracterizam as partes constituintes básicas dos contos mara-
vilhosos que, para o autor, são monotípicos quanto sua construção. Esses 
elementos são denominados funções, que podem variar de acordo com o 
número que ocorrem numa determinada narrativa, mas a seqüência das 
funções é sempre idêntica. «Por função, compreende-se o procedimento 
de uma personagem, definido do ponto de vista de sua importância para o 
desenrolar da ação» (ProPP, 2006, p.26).

Assim se apresentam as funções no filme Encantada:

AFASTAMENTO – Giselle é transportada, pela madrasta do príncipe Edward, 
de seu reino Andalasia para o mundo real para que os dois não ficassem juntos.
PROIBIÇÃO – Giselle e Edward não poderiam se casar para que a madrasta 
não perdesse o trono.
TRANSGRESSÃO – Edward se transporta para o mundo real em busca de 
Giselle.
INTERROGATÓRIO e INFORMAÇÃO – A antagonista (madrasta) busca infor-
mação através do esquilo Nathanael, que é mandado para o mundo real e se 
torna seu informante.
ARDIL – Após várias tentativas fracassadas por parte de Nathanael, a madrasta 
tenta ela mesma ludibriar sua vítima.
CUMPLICIDADE – Giselle se deixa enganar pela madrasta, mordendo a maçã.
DANO – «Morte» de Giselle ao morder a maçã.
MEDIAÇÃO – INÍCIO DA REAÇÃO – É proposto ao herói Robert uma possível 
solução.
FORNECIMENTO-recepção do meio mágico – O herói recebe o meio mágico ao 
beijar Giselle.
REPARAÇÃO DO DANO – Giselle desperta.
COMBATE – Luta entre a Madrasta Narissa e o herói Robert.
VITÓRIA – Morte da madrasta, vitória de Robert.
CASAMENTO – Final feliz – Giselle e Robert ficam juntos.

Este arcabouço narrativo, representado pelas funções descritas acima, 
apresenta a história de Encantada que se constitui no gênero conto de fadas 
e se configura a partir de outras substâncias verbais: a imagem, o som, o 
figurino, substâncias que se interseccionam com os signos verbais através 
dos diálogos. Ler o filme é ler, portanto, outra linguagem. No entanto, esta 
análise partiu de uma primeira investigação e não esgota outras possibili-
dades de releituras acerca da problemática imagética.

Sabendo que um texto não se faz como um amontoado de palavras, 
frases isoladas (textos verbais), da mesma forma, um texto configurado numa 
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outra linguagem não se faz como um amontoado de elementos não-verbais 
dispostos aleatoriamente, mas como uma trama tecida de entrelaçamento de 
fios, de unidades que se relacionam. Para entender o texto é necessário verifi-
car o que ele diz e que recursos utiliza para dizer o que diz.

Segundo a Análise do Discurso (FIorIN, 1990), os sujeitos produzem um 
discurso já em condições dadas, estabelecidas por uma formação discursiva 
correspondente. Assim, percebe-se que este texto (Encantada) foi construído 
a partir do discurso do outro para negar, afirmar ou acrescentar e que pode 
ser considerado, então, um metadiscurso.

O que está presente no discurso, no plano da significação é a diversi-
dade das formas de manifestação e é, também, o lugar das distorções da 
significação.

De acordo com Greimas (1976, p. 23), «a única forma de focalizar o 
problema da significação, consiste em afirmar a existência de descontinui-
dades no plano da percepção e dos espaços diferenciais criadores de signi-
ficação em se preocupar com a natureza das diferenças percebidas». Esta 
percepção diz respeito à captação da relação entre dois termos-objetos que 
estão ligados por um aspecto conjuntivo e disjuntivo, isto é entre eles há algo 
em comum e uma oposição (GrEIMas, 1976).

Percebendo a trama que constitui o filme Encantada como um novo 
conto, é necessário, também, verificar que elementos se articulam no nível 
fundamental e que explicam a narrativa.

Entende-se por nível fundamental o primeiro nível do chamado per-
curso gerativo de sentido que mostra como a significação vai se construindo 
no interior do texto. Esse exame do percurso gerativo de sentido concebe um 
processo de produção do texto que está hierarquizado em três níveis: nível 
fundamental, o mais simples e abstrato; nível narrativo e nível discursivo, o 
mais complexo e concreto (Barros, 2001).

O que mais interessa para discutir a leitura dos signos imagéticos que 
colaboram para um entendimento das relações intertextuais que parecem 
negar ou ironizar o discurso do outro (contos de fadas) é o nível funda- 
mental. Nele, estão contidas as categorias semânticas as quais se fundamen-
tam na oposição abstrata existente na relação entre os dois termos-objetos aí 
depreendida e que gera o sentido manifestado no texto.

As categorias semânticas

A primeira categoria em análise levantada no nível fundamental é a 
oposição entre: MUNDO FANTÁSTICO vs MUNDO REAL.

No filme, o mundo em Andalasia é apresentado como fantástico. Ali os 
acontecimentos são resultados do que se deseja. Tudo acontece da maneira 
como se espera que aconteça. Há pureza de sentimentos, alegria e entendi-
mento. O único elemento capaz de quebrar essa estabilidade é a personagem 



 A  LEITURA  EM  OUTRAS  LINGUAGENS 131

madrasta Narissa. Em oposição a esse espaço, há a caracterização do mundo 
real como cruel, impiedoso, é um mundo conflituoso em que não há inge-
nuidade, mas um jogo de interesses nas relações que se estabelecem entre as 
personagens.

Giselle, ao se transportar para o mundo real, se depara com situações 
conflituosas as quais se opõem ao mundo fantástico. Nos seus primeiros 
momentos nesse mundo agressivo, ela, sentindo-se sozinha, ao encontrar 
um mendigo, dirige-se a ele imaginando encontrar um ato de gentileza 
como estava acostumada em seu ambiente, porém tem sua coroa roubada de 
maneira cruel.

É interessante observar, ainda, que esses dois mundos também se opõem 
em relação às imagens apresentadas. O fantástico aparece sob a forma de 
animação, contrapondo com o real. Assim que as personagens animadas 
adentram no mundo real, ganham vida e se humanizam.

A questão amorosa é abordada nesses dois espaços preenchendo a 
segunda categoria apreendida no nível fundamental:

AMORES FANTÁSTICOS  vs  AMORES REAIS.

No mundo real, o amor é apresentado de maneira supérflua, irrelevante, 
é abordado como uma questão solúvel, passível de mudança, construído e 
desconstruído sem maiores problemas. Tanto é assim que o herói, no mundo 
real, é um advogado que trabalha exclusivamente com divórcios. A busca 
pelo amor é estabelecida de maneira menos idealizadora, na qual as perso-
nagens podem realizar uma escolha racional, em que não visam somente à 
questão de gostar, mas de suprir uma falta. Como é o caso da personagem 
Robert querer se casar com Nancy para suprir a falta de mãe para sua filha.

No mundo fantástico, a busca pelo amor é realizada de maneira este-
reotipada em que a condição de busca pelo amado só é concretizada pelo 
fato deste ser um príncipe. O fato de encontrar o que é desejado é o sufi-
ciente para a realização do amor. Por isso, como em todo conto de fadas, o 
final é apresentado pelo «E VIVERAM FELIZES PARA SEMPRE».

Portanto, há uma relação de oposição entre dois mundos, oposição que 
configura um «novo» mundo, resultando em novo sentido, o da liberdade de 
escolha. Giselle passa a vivenciar essa liberdade de escolha em relação ao 
amor por Robert.

O movimento da variante, no sentido de incorporar o texto-base, apóia 
numa superfície figurativa. O processo segundo o qual o abstrato se concre-
tiza por meio de figuras na construção do sentido é representado por ima-
gens significativas no filme. Imagens também percebidas por oposições, ora 
explícitas, ora implícitas.

No filme, há duas imagens que merecem discussão: o poço dos desejos 
e o bueiro.
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O portal de passagem do mundo da fantasia para o mundo real é repre-
sentado pelo poço dos desejos no qual existe uma fonte em que fluem águas 
cristalinas. Essa imagem remete a sentidos como a pureza, transparência 
e verdade. Em Nova Iorque, cidade que representa a realidade no filme, o 
portal que dá passagem para Andalasia possui um sentido pejorativo, pois se 
apresenta na figura de um bueiro, pelo qual escorrem as águas sujas, vindas 
das ruas da cidade, remetendo a sentidos como impureza, obscuridade.

Estas duas imagens: poço dos desejos e bueiro, quando utilizadas no 
filme como portais entre os mundos, criam sentidos paradoxais e revelam 
um jogo entre aparência e essência. Essência vem à tona no desfecho, pois 
Narissa, a madrasta, pertencente ao mundo da fantasia, é desmascarada como 
sendo a vilã da história, possuindo sentimentos de crueldade e ganância. 
Robert, entre outros personagens do mundo real, apresenta sentimentos de 
compaixão ao oferecer ajuda à Giselle, o que não era, em princípio, esperado.

Dessa forma, pode-se apresentar a articulação da categoria essência vs 
aparência, configurada pelas imagens poço dos desejos vs bueiro.

Assim:

 POÇO DOS DESEJOS vs BUEIRO

  

 Pureza, Transparência, Impureza, Obscuridade,
 Verdade  Mentira

Este paradoxo apresenta o aspecto fundamentalmente criticado dentro 
da construção narrativa, em que o mundo dos contos de fadas é ironizado 
como não sendo o mundo perfeito. Percebe-se um valor disfórico na passa-
gem da imagem do ‘poço dos desejos’ para se adentrar no mundo da fantasia. 
Por outro lado, a imagem do ‘bueiro’, que aparentemente poderia ser caracte- 
rizada como disfórica, configura-se como valor eufórico que conduz ao 
mundo real, onde Giselle teve liberdade para escolher seu par e nega o rela-
cionamento com o «príncipe encantado». Dessa forma, personagens estereo-
tipadas como o príncipe encantado recebem uma nova leitura. Esta persona-
gem continua vivendo sob os padrões do mundo fantástico, sem percepção 
da realidade, aceitando o que lhe é imposto. A narrativa do filme tece uma 
imagem de príncipe encantado que desfaz a construção de homem perfeito. 
Aborda o aspecto intelectual do príncipe de forma a ironizá-lo, tornando-se, 
assim, um príncipe desencantado.

Há, no filme, outras imagens que remetem a uma intersecção com os 
contos Branca de Neve e Cinderela, de maneira inovadora e inusitada.

A maçã envenenada do conto Branca de Neve apresenta-se no filme 
como uma maçã caramelada e o sapatinho de cristal do conto Cinderela, 
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como sapatinho de acrílico, remetendo à questão da modernidade e, mais 
uma vez, corrompendo o sentido dos textos-base.

O objeto mágico, a maçã envenenada, adquire um novo revestimento 
semântico, no filme. No conto, é utilizado pela madrasta para dar fim à 
Branca de Neve por inveja à sua beleza. No filme, o objetivo de matar Giselle 
não se deu de maneira ingênua, como nos contos de fadas, mas na pers-
pectiva de manter o trono e reinar no mundo de Andalasia. Essa idéia cola-
bora, assim, com uma nova significação que também ironiza a retomada dos 
contos de fadas: a questão do poder presente nas culturas modernas.

Conclusão

Este trabalho foi referendado pelos estudos de Propp, para o levanta-
mento das funções que puderam configurar o filme como um novo conto; 
pela teoria greimasiana que deu embasamento para a análise semiótica da 
narrativa fílmica; e das discussões de Mikhail Bakhtin sobre dialogismo, no 
que diz respeito à construção do texto Encantada que traz em seu bojo várias 
vozes geradoras de outros textos. Os conceitos de intertextualidade e inter-
discursividade, derivados do conceito de dialogismo apresentado pelo autor, 
deram suporte às reflexões e análise do corpus. Da ligação entre os textos 
surgiu o «novo», uma assimilação que se realizou sob a forma de uma reela-
boração. O que foi interessante e pertinente observar é como este «novo» 
se configurou, não sendo totalmente coincidente com o sentido do discurso 
incorporado, como se deu a relação entre os interlocutores, o que o sujeito 
disse e o que mostrou quando o disse. A análise do corpus fez perceber as 
noções de intertextualidade como fator de ironia e negação do discurso do 
outro. O texto filme nega a identidade com os textos com os quais dialoga, 
afirmando uma nova leitura, negando-os e criticando-os.

Ficou clara a apreensão das questões ideológicas subjacentes ao que 
o texto Encantada disse. O jogo estabelecido entre as oposições imagéticas 
e abstratas apreendidas no nível fundamental desmascaram o discurso do 
«outro». Ao negar o príncipe encantado e o estereótipo do «viveram felizes 
para sempre», negam valores imanentes nos contos de fadas.

Dessa maneira, a partir da análise do texto, confrontando a relação que 
se estabeleceu entre os signos verbais e não-verbais foi possível a compreen-
são de que, para ler uma unidade textual, é necessária a interação entre a 
competência de seu locutor e a competência de seu interlocutor formalizadas 
no próprio texto e, desta forma, perceber o jogo de interesse de um sujeito e 
a veiculação de dados sócio-culturais que estão em jogo, neste tipo de texto.
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Monteiro Lobato e a construção
de uma literatura infantil brasileira

gEoVaNa gENtIlI saNtos1

Resumo: O desejo de Monteiro Lobato de ver o Brasil apto a se apresentar junto 
às demais nações como um país capaz de produzir uma arte autenticamente sua, de ter 
a firmeza de assumir sua essência nacional, assim como «o francês tem coragem de ser 
francês, e o inglês a de ser inglês, e o alemão a de ser alemão», manifesta-se ao longo 
de toda a sua produção literária. Expressando o seu inconformismo irreverente em face 
da ausência de uma identidade nacional – «Ai! Quando nos virá a esplêndida coragem 
de sermos nós mesmos [...] Quando? Quando?» –, o escritor assume, desde a sua juven-
tude, uma posição crítica em relação à padronização do comportamento e das idéias. 
Concentrando-nos mais detidamente na atuação de Monteiro Lobato como escritor de 
textos para crianças, é possível observar a insatisfação do autor em relação à inadequação 
da literatura destinada às crianças em seu tempo. Com um olhar crítico sobre essas produ-
ções, compostas essencialmente por traduções de clássicos estrangeiros, Lobato denuncia 
incisivamente as configurações «espinhentas e impenetráveis» da linguagem empregada 
nesses livros. Com a intenção de reverter esse quadro negativo no âmbito cultural brasi-
leiro de sua época, o escritor publica, em 1920, a obra A Menina do Narizinho Arrebitado, 
iniciando um novo trajeto da história da literatura infanto-juvenil brasileira. Num espaço 
que se pretende tipicamente nacional, chamado de Sítio do Picapau Amarelo, Lobato cria 
as mais diversificadas aventuras que contam, na maioria das vezes, com a participação de 
personagens clássicas da literatura, como as dos contos de fadas de Perrault. Essa forma 
de criação literária, fundamentada na relação dialógica com outros textos da tradição 
literária, evidencia seu modo de conceber a criação literária na qual se dá novo a partir 
de formas velhas. Nesse sentido, as cartas trocadas com Godofredo Rangel constituem 
um rico material para a compreensão do pensamento de Monteiro Lobato a respeito do 
fazer literário. Considerando a força enunciativa desses escritos, pretendemos desenvolver 
uma reflexão teórica a respeito do «posicionamento literário» de Lobato, o qual implica, 
conforme as proposições teóricas formuladas por Dominique Maingueneau (2006), «um 
certo percurso do arquivo literário, a redistribuição implícita ou explícita dos valores 
vinculados com as marcas legadas por uma tradição». Além disso, relacionando os con-
ceitos firmados nas cartas e artigos escritos por Lobato com os procedimentos criativos 
explorados em sua ficção, pretendemos, ainda, delinear a sua concepção do fazer literário 
destinado ao público infantil e verificar a retomada dessa proposta pelos escritores de 
gerações posteriores.

Palavras-chave: Monteiro Lobato; literatura infantil brasileira; teoria.
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– Campus Universitario Norte, Departamento de Filología Galega; Rua Dr. Fernando Costa, 461, 
ap. 05, CEP: 19807-000, Assis, São Paulo, Brasil; geovana@gentili.com.br
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Publicadas sob o título A Barca de Gleyre (1944), as cartas trocadas 
com Godofredo Rangel constituem um rico material para a compreensão 
do pensamento de Monteiro Lobato a respeito do fazer literário. Mais do 
que um simples veículo de comunicação para os relatos do cotidiano, essa 
correspondência torna-se um espaço de discussão e de formação literária, 
por meio da troca de indicações de leitura e de críticas a autores e obras 
lidas. Considerando a força enunciativa desses escritos, pretendemos deli-
near o «posicionamento literário» de Lobato, o qual implica, conforme as 
proposições teóricas formuladas por Dominique Maingueneau (2006, p. 163), 
«um certo percurso do arquivo literário, a redistribuição implícita ou explí-
cita dos valores vinculados com as marcas legadas por uma tradição».

De acordo com o teórico, o discurso literário estabelece uma relação 
essencial com a memória. A eleição ou a exclusão do outro constitui uma 
forma de «construir para si uma identidade» e de «definir trajetórias pró-
prias no intertexto» (MaINguENEau, 2006, p. 163). Mediante esse procedi-
mento, «o criador indica qual é para ele o exercício legítimo da literatura» 
(idem, p. 163).

Consciente da dependência cultural do Brasil, Monteiro Lobato em seus 
escritos demonstra sua aversão à postura servil adotada pelos artistas brasi-
leiros perante as obras estrangeiras. Lobato procura ressaltar que a cópia 
de objetos para um novo contexto sem qualquer adequação ou olhar crítico 
gera um esvaziamento de sentido no objeto copiado:

– Cariatide2, não é aí o teu lugar. Estás a gemer como sob um grande peso, 
mas esta sacada que sustentas tem pontas de trilhos por baixo. Deixa que os 
trilhos gemam e façam caretas, já que eles é que fazem a força. És duma inuti- 
lidade absoluta, e és grotesca porque finges um esforço de mentira. Lá na 
Grécia onde nasceste tinhas uma razão de ser, mas aqui não (Lobato, 1964, v. 4, 
p. 35, grifo nosso).

Essa crítica de Lobato repete-se em vários momentos, como no artigo 
«Torpilhar», em Conferências, artigos e crônicas (1959), no qual rechaça, com 
tom irônico, o nosso habitual apelo por tudo o que é francês:3

Se já adotamos o pensamento francês, o sentimento francês, a moda fran-
cesa, os vícios franceses, a francesa, o ódio francês ao alemão, que mais é lhe 
adotarmos língua? [...] E iremos por esse belo caminho até que um dia 
possamos mudar o nome de Brasil para Brésil e cairmos, arquejantes de gozo, 
aos pés da França, exclamando na língua nova: – Mariana, cherida Mariana, 
ambrassa o teu filho, o mais cherido, este Brésil que por ti tanto soupirou» 
(Lobato, 1964, v. 15, pp. 101-2).

2 «Suporte arquitetônico, originário da Grécia antiga, que se apresentava quase sempre 
com a forma de uma estátua feminina e cuja função era sustentar um entablamento» (HouaIss, 
2004, p. 626).

3 Para maiores considerações, conferir também Belle époque tropical (1993), no qual 
Jeffrey D. Needell faz um estudo da influência francesa sobre a elite brasileira.
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Nas correspondências remetidas a Rangel, Lobato revela a sua insa-
tisfação com a condição da literatura brasileira que segue incontinente os 
passos da «moda» estrangeira. Em 02/06/1904, afirma: 

O mais especial de Byron, para nós, foi a sedução que exerceu nos nossos 
revoltados poeticos daquele tempo. Todos byronizaram. Era moda. Como 
depois todos hugoaram, quando a moda virou Hugo [...]. Depois parnasiana-
mos com Raimundo e Alberto. E zolaizamos com Aluisio, etc. Chega. (Lobato, 
1964, v. 11, p. 58).

A despeito de priorizar a criação do novo a partir de formas velhas, 
Lobato deixa transparecer uma plena convicção da necessidade de individu-
alizar o seu estilo literário. Cansado da condição servil da cultura brasileira, 
Lobato converte a busca por um estilo próprio e a oposição à «uniformiza-
ção» do pensamento no leitmotiv da sua produção literária. Em 15/11/1904, 
Lobato vale-se do quadro de Charles Gleyre (1808-1874) – Ilusões perdidas 
– para expor suas idéias:

Estamos moços e dentro da barca. Vamos partir. Que é a nossa lira? Um 
instrumento que temos de apurar, de modo que fique mais sensível que o 
galvanometro, mais penetrante que o microscopio: a lira eolia do nosso senso 
estetico. Saber sentir, saber ver, saber dizer. E tem você de rangelizar a tua 
lira, e o Edgar tem que edgardizar a dele, e eu de lobatizar a minha. Incon-
fundibiliza-las. Nada de imitar seja lá quem for. Eça ou Esquilo. Ser Eça II 
ou um Esquilo III, ou sub-Eça, um sub-Esquilo, sujeiras! Temos de ser nós 
mesmos, apurar os nossos Eus, formar o Rangel, o Edgar, o Lobato. Ser núcleo 
de cometa, não cauda. Puxar fila, não seguir (Lobato, 1964, v. 11, pp. 81-2).

Apesar do equívoco cometido na descrição do quadro, como reconhece 
o próprio autor em nota,4 as imagens criadas por ele não perdem sua força 
expressiva. Na incerteza do caminho da arte, a execução da lira passa a 
representar metaforicamente o exercício literário do escritor e o seu senso 
estético, que devem ser continuamente aperfeiçoados e individualizados, 
assim como a performance musical. No final da carta, Lobato aconselha a 
Rangel: «seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos ou não somos 
coisa nenhuma [...] Ha no mundo o odio à exceção – e ser si mesmo é ser 
exceção. Ser exceção e defende-la contra todos os assaltos da uniformização: 
isto me parece grande coisa» (Lobato, 1964, v. 11, p. 83).

A busca por um estilo próprio e a oposição à «uniformização» tornam-se 
o leitmotiv de Monteiro Lobato. Em diversas ocasiões, o escritor expõe ao 

4 «Há um erro aqui. Esse quadro de Charles Gleyre que entrou para o museu de Luxem-
burgo e de lá se passou para o Louvre, sempre foi vítima de traições. Gleyre denominou-o Soir 
mas o publico foi mudando esse nome para Ilusions Perdues e assim ficou. Eu tambem mexi 
no quadro. Pus o velho dentro da barca e fiz a barca vir entrando no porto, toda surrada. Traí 
o pobre Gleyre. Sua barca não vai entrando, vai saindo, como se deduz da direção do enfuna-
mento das velas...» (Lobato, 1964, v. 11, p. 83).
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amigo que para ser um «homem de letras vitorioso» é necessário individua-
lizar-se e não reproduzir discursos consolidados ou estilos. Na carta de 1907, 
explicita-se a crítica de Lobato a Rangel por incorporar o estilo de outros 
autores e abafar o seu:

Ando para te passar um pito. Você grudou-se num certo número de autores, 
conviveu demais com eles – Zola, Flaubert, Goncourt – e estranha todos que 
deles se diferenciam. Isso é estreiteza. Nada de habitos, meu caro. Habito é 
preguiça. Coisa para velhos e estropiados.

 
Um homem vivo deve ser como o 

mar, sempre em movimento. O velho é o lago – manso lago azul, essa besteira 
(Lobato, 1964, v. 11, p. 186).

Lobato reivindica do amigo uma postura mais distanciada em relação 
aos autores que lê, sem submeter-se e restringir-se à obra deles. Com a 
oposição de duas imagens, a do mar e a do lago, Lobato expõe o modo como 
o escritor deve posicionar-se perante o acervo literário. Podemos observar, 
nas duas comparações estabelecidas – «homem vivo como o mar» e «velho 
como lago» –, a expressão do pensamento lobatiano de que o escritor em 
formação deve estar em contínuo movimento, percorrendo as diversas 
correntes literárias a fim de extrair desse contato elementos que auxiliem na 
construção do seu senso estético.

Camilo Castelo Branco é um dos escritores pelo qual Monteiro Lobato 
demonstra grande admiração e que ocupa tempo considerável de suas 
leituras. Em 15/09/1909, Lobato comenta com Rangel a maneira como lê as 
obras do escritor português:

Mandei vir Noites de Insonia, de Camilo, 12 volumes, e ainda apanhei uns em 
Taubaté. E leio anotando os jeitos. Palavras novas não me interessam. A grande 
coisa não é possuir montes de palavras; se assim fosse, um dicionarista batia 
Machado de Assis. É saber combinar bem as palavras, como o pintor combina 
as tintas e o musico o faz às notas (Lobato, 1964, v. 11, p. 273, grifo nosso).

Para Lobato, o essencial não é expressar algo inédito, mas sim saber 
combinar os elementos já existentes e transformá-los em novos. Em termos 
teóricos, as palavras de Linda Hutcheon, em Uma teoria da paródia, expres-
sam esse posicionamento de Monteiro Lobato: «Não se trata de uma questão 
de imitação nostálgica de modelos passados: é uma confrontação estilística, 
recodificação moderna que estabelece a diferença no coração da semelhança» 
(HutChEoN, 1985, p. 19, grifo nosso).

Essa perspectiva lobatiana sobre a criação artística evidencia-se também 
nas palavras presentes no «Prefácio da 1ª. Edição», de Idéias de Jéca Tatú 
(1919).5 Nelas, a postura crítica de Lobato em relação à adoção do estilo de 

5 Inicialmente, os artigos foram publicados em O Estado de São Paulo e na Revista do 
Brasil. Em 1919, Lobato organiza esses textos e publica-os sob o título Idéias de Jéca Tatú que,
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outrem em detrimento da construção de um estilo próprio torna-se nitida-
mente perceptível:

Uma idéia central unifica a maioria dêstes artigos dados à estampa em 
«O Estado de São Paulo», na «Revista do Brasil» e em outros periódicos. Essa 
idéia é um grito de guerra em prol da nossa personalidade... A corrente con-
trária propugna a vitória do macaco. Quer no vestuário, a cinturinha de Paris; 
na arte, “aveuglesnés”; na língua, o patuá senegalesco... Combate a originali-
dade como um crime e outorga-nos, de antemão, o mais cruel dos atestados: és 
congenialmente incapaz duma atitude própria na vida e nas artes; copia, pois, 
ó imbecil!

Convenhamos: a imitação é, de feito, a maior das fôrças criadoras. Mas 
imita quem assimila processos. Quem decalca não imita, furta. Quem plagia 
não imita, macaqueia [...].

– Macaquitos, então?
– Upa! Macacões! (Lobato, 1964, v. 4, p. IX).

Pela passagem acima, verificamos que o autor de Idéias não se opõe à 
imitação como forma de elaboração artística, ao contrário, reconhece seu 
poder criativo. Além disso, Lobato faz a ressalva de que a imitação exige a 
assimilação de processos. Tanto o saber combinar» quanto o «assimilar pro-
cessos» indicam um procedimento de criação em que o artista se volta para o 
patrimônio cultural e, a partir desse material, produz algo novo e individua- 
lizado. Lobato admite que «na obra d’arte, além dos elementos intrinsecos,  
permanentes, regidos pelas leis eternas das proporções e do equilibrio, ha o 
estilo que mais não é do que sua fisionomia inconfundível» (Lobato, 1964, 
v. 4, p. 37).6

 
Observamos que para o criador do Picapau Amarelo o relevante 

na construção de uma obra de arte é saber imprimir nos elementos já exis-
tentes sua marca, sua «fisionomia pessoal».

Verificamos, assim, que Lobato retoma a imitação enquanto procedi-
mento criativo tal como era concebida no século XVI. Em Literatura com-
parada, Sandra Nitrini, com base nas formulações de Odette Mourgues, 
esclarece que «naquela época, a imitação consistia num princípio artístico, 
mas o escritor não devia imitar servilmente, não devia sacrificar a sua própria 
individualidade; ao contrário, devia impregnar a obra com sua marca própria» 
(NItrINI, 2000, p. 140, grifo nosso). Essa «marca própria» estaria «ligada 
indissoluvelmente a uma consciência aguda de certos aspectos individuais 
de sua nacionalidade e de seu século» (idem, p. 140). Essa concepção será 
veementemente defendida por Lobato: «A pintura brasileira só deixará de 

posteriormente, passa a compor a coleção Obras Completas (1946). Para uma análise crítica, 
conferir o trabalho Um Jeca nos vernissages (1995), de Tadeu Chiarelli.

6 Lobato define o estilo nos seguintes termos: «Estilo é a feição peculiar das coisas. Um 
modo de ser inconfundível. A fisionomia. A cara» (Lobato, 1964, v. 4, p. 24). Ou, como declara 
em «Ainda o estilo»: «O estilo é a fisionomia da obra d’arte. Produto conjugado do homem, do 
meio e do momento, é pelo estilo que ela adquire carater» (idem, p. 37).
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ser um pastiche inconsciente quando se penetrar de que é mistér compreen-
der a terra para bem interpreta-la» (Lobato, 1964, v. 4, p. 58).

No artigo «A questão do estilo», Lobato cita Olavo Bilac como um 
exemplo válido de postura a ser adotada pelos artistas brasileiros perante o 
cânone:

Côe-se a arte colonial através dum temperamento profundamente estetico, 
filho da terra, produto do ambiente, alma aberta á compreensão da nossa 
natureza: e a arte colonial surgirá moderníssima, bela, fidalga e gentil como 
a lingua barbara de Vaz Caminha sai bela, fidalga, gentil e modernissima dum 
verso de Olavo Bilac.

O poeta, no entanto, ao compôr o «Caçador de Esmeralda» não tomou 
de Corneille um vocábulo, nem de Anatole um conceito, nem de Musset uma 
noite, nem de Rostand um galo nem de Lecomte uma frialdade, nem da Grecia 
um acanto, nem de Roma uma virtude. Mas, sem o querer, pelo fato de ser um 
moderno aberto a todos os ventos, tomou de Corneille a pureza da lingua, de 
Musset a poesia, de Lecomte a elegancia, da Grecia a linha pura, de Roma a 
fortidão d’alma – e com o antigo-bruto fez o novo-belo (Lobato, 1964, v. 4, p. 33, 
grifos nossos).

Com o emprego do verbo «coar», Monteiro Lobato propõe um método 
de criação em que o «antigo», ao passar pelo filtro do senso estético do 
artista, faz-se «novo». Opondo-se à idéia de genialidade do escritor, Lobato 
reconhece que a obra de arte nasce do diálogo com outras criações, inci-
dindo sua originalidade nas combinações realizadas. Ao caracterizar Bilac 
como «um moderno aberto a todos os ventos», Lobato recupera a idéia 
presente na carta anteriormente citada em que compara o autor com o mar. 
Essas duas comparações dão ênfase ao constante movimento necessário 
na herança literária, não para copiar um escritor já consagrado e tornar-se 
«Eça II ou um Esquilo III», mas sim, para extrair desse patrimônio ele-
mentos que propiciem a aquisição de um senso estético próprio, capaz de 
transformar o «antigo-bruto» em «novo-belo». Podemos reconhecer, nessa 
proposição de Lobato, o que vem sendo discutido atualmente a respeito 
do processo de criação artístico, conforme se observa nas considerações 
de Cecilia Almeida Salles, em Gesto inacabado (2007): «a originalidade da 
construção encontra-se na unicidade da transformação: as combinações são 
singulares. Os elementos selecionados já existiam, a inovação está no modo 
como são colocados juntos» (SallEs, 2007, p. 89).

As declarações «saber combinar», «assimilar processos» e «coar» indi-
cam um modo de produção em que se torna próprio o alheio. Contudo, «não 
para rouba[r] ao dono», mas sim «para pegar o jeito de também te-las assim, 
proprias» (Lobato, 1964, v. 12, p. 07).7 Lobato explica seu método de leitura: 
«O meu processo é anotar as boas frases [...]. Não releio mais esse livro – 

7 Fragmento extraído da carta de 16/01/1915.
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não ha tempo – mas releio o compendiado, o extrato, e aspiro o perfume e 
saboreio. Formo assim um florilegio camiliano do que nele mais me seduz as 
visceras esteticas» (idem, p. 07, grifo nosso). Nessa afirmação, os dois verbos 
empregados – aspirar e saborear – sugerem imagens em que a apreciação 
ocorre por meio de sentidos, metaforizando uma maneira de valer-se do 
outro para construir sua própria obra.

Essas proposições de Lobato relativas ao fazer literário assemelham-se 
àquela defendida pelos modernistas e denominada antropofagia. De acordo 
com Haroldo de Campos, em Da razão antropofágica (1983, p. 109), a antro-
pofagia expressa «o sentido agudo da necessidade de pensar o nacional e 
o universal em relação dialógica». Não seria essa a proposta defendida 
também por Monteiro Lobato? Percebemos, portanto, que, mesmo antes da 
realização da Semana de 22, na qual os modernistas trouxeram à luz esse 
método literário de devoração do outro, essa forma de conceber as relações 
intertextuais já era praticada por alguns escritores brasileiros, como, por 
exemplo, Machado de Assis.8

Na busca pela individualidade, Monteiro Lobato, em 11/12/1917, declara: 
«meu estilo está em formação. Talvez fique em formação toda a vida. O de 
hoje é uma fase. Fase da Lua Cheia, talvez precursora de mais equilibrada e 
discreta Mingoante» (Lobato, 1964, v. 12, p. 163). Com a oposição de duas 
fases da lua, Lobato indica o trajeto a percorrer e a meta a ser atingida: o 
aprimoramento da linguagem. Essa postura de Lobato a respeito do uso da 
língua revela seu posicionamento diante do «acervo literário», sobretudo no 
âmbito da literatura infantil.

Na carta de 17/06/1921, essa inquietação em relação à linguagem empre-
gada nas produções literárias torna-se explícita quando Lobato expõe seu 
projeto editorial de publicar os clássicos para as crianças. Apoiando-se nas 
edições de Laemmert, organizadas por Carlos Jansen Müller, Lobato afirma: 
«Quero a mesma coisa, porém com mais leveza e graça de lingua. Creio que 
até se pode agarrar o Jansen como “burro” e reescrever aquilo em lingua 
desliteraturizada [...] É só ir eliminando todas as complicações estilisticas 
do ‘burro’» (Lobato, 1964, v. 12, p. 233). A referência ao estilo empregado 
por Jansen nas traduções dos clássicos para o português do Brasil indica o 
descontentamento de Lobato diante dessas obras. Desse modo, ao propor a 
«desliteraturização» dos textos para as crianças, Lobato visa à acessibilidade 
as obras estrangeiras e revela a sua concepção de literatura.

Segundo Maingueneau (2006, p. 163), «todo ato de posicionamento 
implica um certo percurso do arquivo literário», de modo que o autor «não 
se opõe a todos os outros exercícios tomados em bloco, mas essencialmente 
a alguns deles: o Outro não é qualquer um, mas aquele que é primordial não 
ser». Nessa trajetória pelo acervo, Monteiro Lobato opõem-se a certo tipo de 

8 A diante, trataremos mais detalhadamente sobre esse aspecto.
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exercício literário e afina-se a outros. Em suas cartas, constatamos a refe-
rência a alguns escritores que contribuem para a sua formação literária, tais 
como Charles Perrault, Machado de Assis e Maria José Dupré.

Na carta de 19/12/1915, verificamos que o texto de Charles Perrault é 
retomado como modelo de forma narrativa adequado ao público infantil:

Chegou-me afinal o livro infantil – mas não é livro infantil. Não é litera-
tura para as crianças. É literatura geral.

Para ser infantil tem o livro de ser escrito como o CAPINHA VERMELHA, 
de Perrault. Estilo ultra direto, sem nenhum granulo de «literatura». Assim: 
Era uma vez um rei que tinha duas filhas, uma muito feia e má, chamada 
Teodora, a outra muito bonitinha e boa, chamada Inês. Um dia o rei, etc.

A coisa tem de ser narrativa a galope, sem nenhum enfeite literario. 
O enfeite literario agrada aos oficiais do mesmo oficio, aos que compreendem 
a Beleza literaria. Mas o que é beleza literaria para nós é maçada e incom-
preensibilidade para o cerebro ainda não envenenado das crianças (Lobato, 
1964, v. 12, pp. 372-3).

Dessa maneira, verificamos que Lobato se vale de uma obra clássica não 
para copiá-la, mas para assimilar o modo de construção do texto e extrair 
dele um princípio estético para as narrativas que se propõem às crianças: 
a «narrativa a galope sem nenhum enfeite literario». Essa postura de Lobato 
diante da produção de Perrault revela sua sensível percepção das necessi-
dades específicas do público infantil.9

No âmbito da literatura brasileira, Lobato manifesta seu gosto pela pre-
cisão da linguagem machadiana: «não pode haver língua mais pura, agua 
mais bem filtrada, nem melhor cristalino a defluir em fio da fonte» (Lobato, 
1964, v. 12, p. 33).10 Os termos empregados por Lobato metaforizam o tra-
balho lingüístico de Machado que, sem se deter em excessos, diz o máximo 
com o mínimo de palavras. No artigo publicado no jornal La Prensa,11 por 
ocasião do centenário de nascimento de Machado, Lobato ressalta a «justa 
medida» da estética machadiana: «Machado de Assis ensinou o Brasil a 
escrever com limpeza, tacto, finura, limpidez. Criou o estilo lavado de todas 
as douradas pulgas do gongorismo, do exagero, da adjetivação tropical [...]» 
(Lobato, 1964, v. 15, p. 332). Por diversas vezes em suas cartas, Lobato 
reforça esse aspecto da obra de Machado:

Não conheço melhor modelo que Machado de Assis. Camilo ainda me choca, 
é muito bruto, muito português de Portugal e nós somos daqui. Machado de 
Assis é o classico moderno mais perfeito e artista que possamos conceber. Que 

 9 Essas «complicações estilistas» mencionadas por Lobato, possivelmente fazem referên-
cias ao estilo rebuscado presente nas obras parnasianas/simbolistas.

10 Fragmento extraído da carta de 03/06/1915.
11 Artigo posteriormente incluído na obra Mundo da lua e Miscelânea.
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propriedade! Que simplicidade! Simplicidade não de simplório, mas do maior 
dos sabidões. Ele gasta suas palavras como um nobre de raça fina gasta a sua 
fortuna (Lobato, 1964, v. 11, p. 263).12

Ao designar Machado de Assis como um «clássico moderno», Lobato 
reconhece a sua filiação a uma tradição literária que investe na criação a 
partir do diálogo com outros textos, sem sacrificar, no entanto, a sua própria 
individualidade artística. Em outra passagem de suas cartas, Lobato declara, 
em 30/07/1910: «Tenho a impressão de que as Memorias Postumas de Braz 
Cubas foram escritas por um conjunto de mestres: Sterne, Anatole, Xavier de 
Maistre e Stendhal [...] Parece um livro ateniense, anacronicamente reben-
tado no Rio de Janeiro (Lobato, 1964, v. 11, pp. 292-3).

Lobato percebe que em Machado de Assis já se encontra a idéia do 
processo de assimilação como uma forma de «desentranhar» riquezas novas 
dos velhos clássicos, – tendência explicitada no texto crítico «Instinto de 
nacionalidade» (1873):

Feitas as exceções devidas não se lêem muito os clássicos no Brasil [...]. Em 
geral não se lêem o que é um mal. Escrever como Azurara ou Fernão Mendes 
seria hoje um anacronismo insuportável. Cada tempo tem o seu estilo. Mas 
estudar-lhes as formas mais apuradas da linguagem, desentranhar deles mil 
riquezas, que, à força de velhas se fazem novas, – não me parece que se deva
desprezar. Nem tudo tinha os antigos, nem tudo tem os modernos; com os 
haveres de uns e outros é que se enriquece o pecúlio comum (AssIs, 1979, 
p. 809, grifo nosso).

Consciente de que a cópia banal como procedimento criativo gera certo 
descompasso entre a obra e o seu tempo, Machado salienta a importância 
de se voltar aos clássicos como uma forma de «assimilar processos», como 
uma maneira de extrair desse legado elementos que, somados aos próprios, 
se fazem novos.

Outra escritora que desempenha um papel significativo na formação 
literária e estética lobatiana, como declara o próprio escritor, é Maria José 
Dupré:

Rangel: apareceu-nos uma senhora Dupré que está operando uma revolução 
literaria. Esta nos ensinando a escrever – e eu já muito aproveitei a lição. Reve-
lou-me um tremendo segredo: o certo em literatura é escrever com o mínimo de 
literatura! Certo, porque desse modo somos lidos, como ela está sendo e como 
eu consegui ser nos livros em que me limpei de toda «literatura» (Lobato, 1964, 
v. 12, p. 339, grifo do autor).13

Lobato percebe, pelo contato com esses autores, que a riqueza de uma 
obra literária não consiste no seu rebuscamento lingüístico; ao contrário, a 

12 Fragmento extraído da carta de 30/08/1909.
13 Fragmento extraído da carta de 01/02/1943.



146 GEOVANA  GENTILI  SANTOS 

opção por uma linguagem precisa, sem «enfeites literários», propicia a apro-
ximação da obra com o leitor, ampliando seu alcance. Constatamos, por-
tanto, que, ao posicionar-se de modo contrário ao estilo afetado de Jansen 
e de maneira favorável à simplicidade estilística de Perrault, de Machado e 
de Dupré, Monteiro Lobato constrói sua trajetória no «arquivo literário» 
e indica qual é, na sua perspectiva, o «exercício legítimo da literatura». Essa 
preocupação com a linguagem torna-se uma constante na produção literária 
de Monteiro Lobato que, constantemente, submete suas obras à revisão, 
como expressa na carta de 01/03/1943: «O último submetido a tratamento 
foram as Fábulas. Como o achei pedante e requintado! Dele raspei quase um 
quilo de ‘literatura’ e mesmo assim ficou alguma» (Lobato, 1964, v. 12, p. 340).

A atuação de Lobato no panorama da literatura infanto-juvenil ocorre 
com base em dois projetos literários que se complementam: o de tradução 
e o de criação. No primeiro caso, podemos dizer que a postura de Lobato 
se diferencia das demais por compreender a tradução como «um trans-
plante», em que «o tradutor necessita compreender a fundo a obra e o autor, 
e reescreve-la em português como quem ouve uma historia e depois a conta 
com palavras suas» (Lobato, 1964, v. 15, p. 127, grifo nosso). Nesses termos, 
a tradução torna-se uma maneira de trazer a produção estrangeira para a 
cultura nacional e de ampliar o alcance das obras clássicas, rompendo com as 
barreiras lingüísticas. Para tanto, é necessário que o tradutor não se prenda 
à tradução literal, pois «a obra torna-se ininteligivel e asnatica» (idem, 
p. 127). É preciso «dizer exatamente a mesma coisa que o autor diz, mas 
dentro da sua lingua de tradutor, dentro da sua forma literaria de tradutor» 
(idem, p. 118). Observamos com essas declarações que, para Monteiro 
Lobato, o exercício da tradução não se limita a encontrar palavras equiva-
lentes de uma língua na outra; ao contrário, trata-se de uma «remodelação» 
capaz de tornar a obra acessível ao leitor brasileiro: «Gosto imenso de tra-
duzir certos autores. É uma viagem por um estilo. E traduzir Kipling, então? 
Que esporte! Que alpinismo! Que delícia remodelar uma obra d’arte em outra 
língua!» (Lobato, 1964, v. 12, p. 327, grifo nosso).14

No projeto literário de criação, Monteiro Lobato constrói seu universo 
ficcional baseado no intercâmbio de «mundos». Considerando as análises 
do capítulo anterior em que se examinou a presença das personagens de 
Charles Perrault e as asserções de Lobato aqui recuperadas, verificamos que 
sua obra infantil é constituída a partir da assimilação dos contos de fadas e 
da combinação de suas convenções com elementos próprios.

Para estabelecer essas novas combinações, Monteiro Lobato vale-se 
da paródia como técnica narrativa. Nas palavras de Sant’Anna (1998, p. 31) 
«o que o texto parodístico faz é exatamente uma re-apresentação daquilo 
que havia sido recalcado. Uma nova e diferente maneira de ler o convencio-
nal. É um processo de liberação do discurso. É uma tomada de consciência 

14 Fragmento extraído da carta de 16/06/1934.
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crítica». Associando essa definição às análises das narrativas de Lobato, 
notamos que o escritor re-apresenta os contos de fadas de Perrault, mos-
trando uma nova forma de ler (ou de valer-se) desse clássico amplamente 
divulgado na cultura brasileira. Lobato «libera» esse discurso ao extrapolar 
seus limites e ao transpor essas personagens da tradição literária para um 
universo ficcional totalmente diferente. Esse modo de criação revela a cons-
ciência crítica de Monteiro Lobato em relação ao panorama da literatura 
infantil brasileira que se pautava, sobretudo, na «importação» de obras 
estrangeiras para a formação literária dos pequenos leitores.

De modo semelhante, Linda Hutcheon (1985), define:

A paródia é, pois, na sua irônica ‘transcontextualização’ e inversão, repetição 
com diferença. Está implícita uma distanciação crítica entre o texto em fundo 
a ser parodiado e a nova obra que incorpora, distância geralmente assinalada 
pela ironia. Mas esta ironia tanto pode ser apenas bem humorada, como pode 
ser depreciativa; tanto pode ser criticamente construtiva, como pode ser des-
trutiva. O prazer da ironia da paródia não provém do humor em particular, 
mas do grau de empenhamento do leitor no ‘vai-vém’ intertextual (boucing) 
para utilizar o famoso termo de E. M. Forster, entre cumplicidade e distan-
ciação (HutChEoN, 1985, p. 48, grifo do autor).

Se Sant’Anna fala em re-apresentação, Hutcheon cria o termo trans-
contextualização para designar o processo operado pelo texto paródico na 
obra ou nas convenções parodiadas. Nesse procedimento de criar o «novo» 
a partir do «velho», verificamos a postura crítica do parodiador – «É uma 
tomada de consciência crítica» (Sant’Anna) / «Está implícita uma distan- 
ciação crítica» (Hutcheon) – que encontra na ironia o recurso para a criação 
de novos planos de sentido.

Na definição formulada por Hutcheon, há uma referência a um ele-
mento decisivo para concretização da paródia: o leitor. Em sua opinião, 
o leitor desempenha o papel de codificador e, depois, o de descodificador, 
tendo de efetuar «uma sobreposição estrutural de textos que incorpore o 
antigo no novo» (HutChEoN, 1985, p. 50). A respeito da participação do leitor 
na construção de sentido do texto, Umberto Eco, em Lector in fabula (2004, 
p. 39, grifo do autor), afirma: «o texto postula a cooperação do leitor como 
condição própria de atualização. Podemos dizer melhor que o texto é um 
produto cujo destino interpretativo deve fazer parte do próprio mecanismo gera-
tivo». Observamos, portanto, que, ao estabelecer uma relação intertextual 
entre sua obra e os clássicos contos de fadas de Perrault, Monteiro Lobato 
exige a interação criativa do leitor com seu texto de modo a apreender e 
a concretizar a efetivação da paródia, identificando as transformações e/ou 
adaptações articuladas pela obra nova. De modo perspicaz, Lobato vale-se 
de textos que tinham ampla circulação entre os leitores infantis e, por meio 
da ironia criticamente construtiva, cria um novo universo ficcional.
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A esse respeito, Silviano Santiago, em Uma literatura nos trópicos (1978, 
p. 24), afirma que, no novo contexto, «se o significante é o mesmo, o signi-
ficado circula uma outra mensagem, uma mensagem invertida». Com base 
nessas considerações teóricas, notamos que, por meio do deslocamento/trans-
contextualização, Monteiro Lobato re-apresenta de modo invertido as perso-
nagens de Perrault nas aventuras do Sítio de Dona Benta: o Pequeno Polegar 
torna-se aleijado e de muletas; Cinderela calça sapatos de camurça; o Gato 
de Botas caça o Mickey Mouse; o Lobo tenta comer a vovó Dona Benta; e o 
Barba Azul usa um cinto com as cabeças de suas ex-mulheres e é morto por 
Dom Quixote.

Com esse procedimento, contesta-se «o conceito de propriedade de 
textos e objetos. Desvincula-se um texto-objeto de seus sujeitos anteriores, 
sujeitando-os a uma nova leitura» (SaNt’ANNa, 1998, p. 46, grifo do autor). 
Na leitura das histórias de Lobato, percebemos essa ruptura das narrativas 
com seus autores, o Mundo das Fábulas passa a ser concebido como um 
universo único. Ao criar suas obras, Lobato demonstra sua postura crítica 
diante do «acervo literário» e, conseqüentemente, interfere na hierarquia 
desse arquivo. Segundo Maingueneau (2006, p. 166), «o criador só pode atri-
buir um lugar a si mesmo por efração e pela modificação das hierarquias». 
Ou, como já havia sugerido Pierre Bourdieu, em As regras da arte (1996), 
instaura-se uma disputa pela hegemonia no campo literário, de forma que 
o autor passa a marcar época quando consegue «fazer existir uma nova
posição para além das posições estabelecidas, na dianteira dessas posições, 
na vanguarda, e, introduzindo a diferença, produzir o tempo» (BourDIEu, 
1996, p. 181).15

Apesar da posição diferenciada adotada na construção de uma nova 
obra, Linda Hutcheon observa que a paródia opera também «como um 
método de inscrever a continuidade» (HutChEoN, 1985, p. 32), a partir da 
distância crítica. Constatamos, portanto, que Monteiro Lobato promove, por 
meio da paródia e da execução de novas combinações, uma continuidade 
crítica da forma dos contos de fadas, criando uma narrativa que, apesar das 
semelhanças, impõem-se no «acervo literário» pela diferença.

Apesar de Ana Maria Machado afirmar, em Contracorrente (1999), que, 
após a morte de Monteiro Lobato, «o terreno fértil foi ocupado por uma série 
de pseudo-autores, mais voltados para a educação, às vezes até bem inten-
cionados, mas em geral sem talento, derramando uma enxurrada de livros 
moralizantes, conservadores e conformistas, salvo uma ou outra exceção» 
(MaChaDo, 1999, p. 14), verificamos, sobretudo nas décadas de 70 e 80, a 
retomada da proposta literária de Monteiro Lobato. Nesse período, dá-se 
a publicação de diversas obras que também apresentam os «clássicos», 

15 Para um estudo mais amplo sobre a questão, conferir Enio Passiani, em Na trilha do 
Jeca (2002), que empreende uma análise do papel de Monteiro Lobato na formação do campo 
literário no Brasil, baseando-se nas proposições teóricas de Pierre Bourdieu.
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mais especificamente os contos de fadas, às avessas. Dentre os títulos mais 
conhecidos destacamos: A fada que tinha idéias (1971) e Soprinho (1973), de
Fernanda Lopes de Almeida; O rei de quase-tudo (1974), de Eliardo França; 
A fada desencantada (1975), de Eliane Ganem; Onde tem bruxa tem fada 
(1979), de Bartolomeu Campos Queirós; História meio ao contrário (1979), 
de Ana Maria Machado; O reizinho mandão (1978), O rei que não sabia de 
nada (1979), A volta do reizinho mandão (1981), Sapo vira rei vira sapo (1982), 
de Ruth Rocha; Sapomorfose, o príncipe que coaxava (1983), de Cora Rónai, 
Uma idéia toda azul (1978), Doze reis e a moça no labirinto do vento (1978), 
23 histórias de um viajante (2005), de Marina Colasanti; Chapeuzinho Ama-
relo (1978), de Chico Buarque de Holanda; O fantástico mistério de feiurinha 
(1986), de Pedro Bandeira, dentre outros.

Esses autores valem-se das personagens e/ou da estrutura dos contos 
de fadas para a composição de suas narrativas e, de modo similar à postura 
de Monteiro Lobato, estabelecem o diálogo com os «clássicos» valendo-se da 
paródia como recurso criativo. Essas obras, além de realizarem a continui-
dade crítica dos contos de fadas – modalidade literária tão cara à literatura 
infantil ocidental –, «redimensiona[m] o texto-base, ampliando o alcance da 
narrativa e universalizando os temas e as figuras. Lê-se esse discurso sobre-
pondo ao prazer do reconhecimento do texto-base o prazer do desvenda-
mento da metáfora e do símbolo» (DIsCINI, 2004, p. 257).

Com base no exposto, verificamos que a presença dos contos de fadas 
torna-se uma constante na literatura infanto-juvenil brasileira, seja por 
meio das traduções e/ou adaptações, ou por meio de projetos literários que 
propõem a «inversão» da ordem nesse universo encantado. É nesse âmbito 
que a figura de Lobato torna-se um marco para constituição de uma litera-
tura infantil brasileira, na qual se agrega o particular e o universal.
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Alguns factores de erotização discursiva
n’Os Maias, de Eça de Queirós

aNa luÍsa VIlEla1

Resumo: A obra-prima de Eça será, nesta comunicação, lida através de um viés
particular: o da representação do corpo. De elevado valor heurístico, a observação inter-
pretativa daquilo que podemos chamar a “organicidade” deste romance pode dar conta, 
por exemplo, da sua intensa erotização discursiva. Um dos factores desta qualidade 
– estilística, temática, estruturante – pode ser a sua fortíssima sensorialização descritiva: 
a capacidade que o discurso possui de evocar as sensações físicas da personagem. Cremos, 
efectivamente, que o discurso d’Os Maias é fortemente erotizado – no sentido em que a 
sua sugestividade material e orgânica se apoia, sistematicamente, na representação das 
sensações corporais de alguém – o que, de uma forma ou de outra, sempre implica, como 
por contágio, a corporalidade do próprio leitor. Com efeito, conforme propõe Berthelot, 
o leitor tem que se referir ao seu próprio corpo para aceder à experiência fictícia da 
personagem, reinventando o efeito a partir do estímulo, ou, sobretudo pelo jogo metafó-
rico, tendendo a identificar-se com ela (BErthElot, 1997, 93).

Na representação sensorial, duas opções básicas podem ser tomadas pelo discurso: a 
descrição explícita das próprias sensações das personagens, ou a descrição dos elementos 
exteriores que as provocam. No primeiro caso, é o corpo da personagem o próprio objecto 
do discurso (de modo directo, indirecto ou metafórico). No segundo caso, é ao leitor que 
caberá reconstituir esse corpo sensível, a partir da representação dos estímulos sensoriais 
externos (cf. BErthElot, 1997, 106). N’Os Maias, ambos os processos estão presentes, 
às vezes de modo quase inextricável. Alguns desses processos constituem, justamente, o 
objecto desta comunicação.

Palavras-chave: organicidade romanesca; corpo; eros; Eça de Queirós; Os Maias.

Um romance erótico

É, ou não, Os Maias, a obra-prima inquestionável de Eça de Queirós, 
um romance profundamente erótico? Para mim, é – mesmo que de «baixa 
voltagem», abusando cruelmente dos implícitos, das ausências, dos contra-
tempos, dos preliminares arrastados, dos retardamentos desesperantes, 
da exasperação da espera, da culpabilidade dilacerante. Ou, antes – é um 
romance erótico, por causa de tudo isso!

Nesta comunicação, tentarei, numa 1.ª parte, defender essa ideia de 
base; perdoar-me-ão que gaste alguns minutos dissertando sobre a generali-

1 Universidade de Évora, Departamento de Linguística e Literaturas, Largo dos Colegiais, 
Largo dos Colegiais 2, 7004-516 Évora, Portugal. analuisavilela@gmail.com. 
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dade da qualidade erótica de um romance pelo qual eu própria me apaixonei 
na idade dos amores eternos.

Numa segunda parte, dedicar-me-ei a expor, com mais directo apoio 
no material textual, alguns processos daquilo a que chamo, à falta de termo 
mais amigável, sensorialização descritiva neste romance.

Erotismo e sensorialidade em Eça de Queirós

N’Os Maias, e talvez em toda a ficção queirosiana, o Eros constitui 
uma isotopia difusa, que obscuramente cria dispositivos de omnipresença. 
A representação do desejo físico constantemente o repõe e o relança como 
o grande segredo oculto, a grande chave interpretativa, criadora dos nexos e 
inspiradora da lógica íntima dos acontecimentos. Os processos de inter-
dição, os processos de resolução textual dessa interdição – ou da fatal impos-
sibilidade de os resolver – garantem, no fundo, a proliferação de um discurso 
intimamente cúmplice do prazer.

Dediquei-me, há alguns anos, a analisar alguns dos processos daquilo 
que a que chamei impregnação corporal da narrativa, essencialmente ligada 
à desocultação do corpo e da intimidade física. Verifiquei que alguns dos 
processos que, de uma forma ou de outra, se destinariam à denúncia da 
fraqueza carnal das personagens, são processos que redundam, afinal, na 
densa erotização temática e discursiva deste romance. Um romance que, 
antes de tudo o mais, fala sobre o desejo físico, e sobre os seus efeitos.

É sobretudo ao nível do discurso que é mais sensível tal efeito eroti-
zante. Características estilísticas como a da «sensibilidade sensorial», do 
«sensacionismo», da «voluptuosidade» ou até do «pansensualismo» têm sido 
apontadas, no discurso queirosiano, por autores como Guerra Da Cal ou 
Jaime Cortesão (cf. Da Cal, 1981 e CortEsão, 1970). Directamente relaciona-
dos com estas características, posso brevemente enumerar, aqui, fenómenos 
como o da expansão figurativa e simbólica, e o da qualidade eminentemente 
icónica do corpo pessoal, capazes de tornar o espaço textual uma espécie de 
ícone do espaço do corpo; o da polarização subjectiva e focal da descrição 
física, favorecendo a representação desviante e subjectivista, e induzindo a 
erotização do objecto contemplado; o intenso fetichismo aplicado ao vestuá-
rio, signo da sedução física.

Ou seja: de forma geral, posso afirmar que o sistema descritivo do 
romance representa um corpo tão sensorial e orgânico quanto fantasmá-
tico e simbólico, sobre o qual continuamente se exerce uma avaliação e uma 
simbolização, explícitas ou implícitas. E, de qualquer modo, a espessa senso-
rialização descritiva, enquanto representação das sensações e da saturação 
dos estímulos sensíveis, sempre neste romance se associa à essencial distor-
ção implicada pelo desejo, exponenciando a distância mimética implicada 
pela representação de um corpo erotizado (RoDrIguEs, 1982, 121).
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Assinalo igualmente, na representação discursiva do desejo n’Os Maias, 
a sua essencial obliquidade, o seu jogo de implícitos e de elipses, que actua, 
no leitor, como uma espécie de ambígua estimulação do seu desejo de saber. 
Reconheço, ainda, na representação e funções da ausência física, as suas 
poderosas qualidades de evocação e retenção do corpo ausente – sobretudo, 
o de Maria Eduarda – assim como o seu papel na economia de um Eros 
sempre defectivo, sob o signo da latência ou do equívoco, sempre tributário 
do desencontro, da irrisão ou do impasse.

Tais processos parecem garantir ao discurso toda uma «cintilação visível 
do sexual», de que fala Michel Foucault (FouCault, 1994). São todos, afinal, 
dispositivos textuais de estimulação e saturação erótica que, sem inteira-
mente abdicar do alibi moralista, próprio do romance queirosiano, na sua 
fase mais ortodoxamente positivista, insensivelmente depositam, no universo 
orgânico e figurativo do romance, a intensa coloração do desejo.

Por essa via, posso identificar no discurso queirosiano uma qualidade 
para-erótica, responsável pela intensa carga de desejabilidade que lhe é 
característica. Tal qualidade, tipicamente autoral, capacita-o, sumariamente, 
a representar os processos de sedução do mundo material sobre os sujeitos.

Tal qualidade mantém, também, estreitas ligações com todo um sistema 
temático, profundamente afecto à sensualidade e às manifestações do amor 
carnal.

Autores como Guerra Da Cal, Coimbra Martins ou Eduardo Lourenço 
observam, justamente, na ficção queirosiana, a abundância e a complexi-
dade do tema da «mórbida volúpia dos sentidos» (Da Cal, 1981; LourENço, 
1994; MartINs, 1967/8). Peter Gay (como Machado de Assis) assinala o clima 
erótico d’O Primo Basílio, identificando como tema principal do romance 
o «sensual enjoyment, spiced by forbbiden actions»; e o mesmo autor 
sublinha que a conclusão cínica da obra a torna singularmente «free of 
didactic intentions» (cf. Gay, 1999, II, 175/176).

Efectivamente, como o investigador norte-americano, penso que, em 
Eça, é o tratamento textual do erotismo, mais do que a temática, aquilo que 
constrói a audácia – e subverte a pedagogia (cf. Gay, 1999, II, 176/177). Penso 
ainda que uma articulação do discurso (ou discursos) erótico queirosiano 
deverá ter sobretudo em conta a forma como ele representa o Eros enquanto 
literal fatalidade: a inescapabilidade dos mecanismos do desejo, a sua força 
de resistência aos sistemas repressores, a desordem profunda e a elaboração 
imprevisível das fantasias que ele engendra.

Provavelmente, teríamos de aceitar, como os psicanalistas, que a 
pesquisa do imaginário erótico rege ou organiza, mesmo remotamente, toda 
a pesquisa do imaginário queirosiano. A própria sistematicidade temática 
de Eça pode encontrar, talvez, correspondência na sistemacidade própria da 
ordem sexual, produto, até certo ponto, de uma «mecânica sem equívoco» 
(cf. PoMMIEr, 1992, 7). De facto, talvez devêssemos mesmo subordinar uma 
parte importante da temática queirosiana à insígnia fundamental do Eros, a 
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saber: aquilo que o desejo realiza é sempre desproporcional àquilo com que 
sonha (ibid.).

O carácter desmedido do desejo e a sua estrutura simultaneamente 
impeditiva e coerciva – eixos determinantes da ficção queirosiana e do esta-
belecimento da sua peculiar retórica – poderão ter levado Eduardo Lourenço 
a identificar, em Eça, erotismo e cosmovisão: «Mas o seu erotismo é estru-
tura, visão do mundo, que conscientemente orienta, determina e embebe 
toda a sua escrita» (cf. LourENço, 1994, 245).

O desígnio do romance realista, diz Bersani, é indicar que os desejos 
importunos e destruidores triunfam num lugar inacessível ao romance. 
O seu destino funciona no romance como uma incitação e uma advertência 
(cf. BErsaNI, 1982, 76). A melhor das fórmulas para caracterizar o ambiva-
lente erotismo queirosiano poderia ser, afinal, esta mesma: Uma incitação e 
uma advertência.

É que, comprazendo-se na revelação das mentiras do prazer, Eça é 
um mestre irónico da análise das verdades do prazer. E assim, «triunfal em 
surdina» (como diz o magnífico verso de Mourão-Ferreira) – Eça pode mur-
murar a sua própria arte erótica: a arte erótica da ironia.

Factores de erotização discursiva

Neste romance, um dos factores da intensa erotização discursiva é, pre-
cisamente, aquilo que designei por sensorialização descritiva: a capacidade 
que o discurso possui de evocar as sensações da personagem. Creio, efecti-
vamente, que o discurso d’Os Maias é fortemente erotizado – no sentido em 
que a sua sugestividade orgânica se apoia, por sistema, na representação 
das sensações de alguém, o que, de uma forma ou de outra, sempre implica, 
como por contágio, a corporalidade do próprio leitor. Com efeito, conforme 
propõe Berthelot, o leitor tem de se referir ao seu próprio corpo para aceder 
à experiência fictícia da personagem, reinventando o efeito a partir do estí-
mulo, e, sobretudo pelo jogo metafórico, tendendo a identificar-se com ela 
(BErthElot, 1997, 93).

Na representação sensorial, duas opções básicas podem ser tomadas 
pelo discurso: a descrição explícita das próprias sensações das personagens, 
ou a descrição dos elementos exteriores que as provocam. No primeiro caso, 
é o corpo da personagem o próprio objecto do discurso (de modo directo, 
indirecto ou metafórico); no segundo caso, é ao leitor que caberá reconsti-
tuir esse corpo sensível, a partir da representação dos estímulos sensoriais 
externos (cf. BErthElot, 1997, 106). N’Os Maias, ambos os processos estão 
presentes, às vezes de modo quase inextricável, como se pode talvez perceber 
na descrição do final do jantar, testemunhado por Vilaça em Santa Olávia:

O jantar findava. Fora, o sol deixava o terraço e a quinta verdejava na grande 
doçura do ar tranquilo, sob o azul-ferrete. Na chaminé só restava uma cinza 
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branca: os lilases das jarras exalavam um aroma vivo, a que se misturava o do 
creme queimado, tocado de um fio de limão: os criados, de coletes brancos, 
moviam o serviço de onde se escapava algum som argentino: e toda a alva 
toalha adamascada desaparecia sob a confusão da sobremesa, onde os tons 
dourados do vinho do Porto brilhavam entre as compoteiras de cristal. A vis-
condessa, afogueada, abanava-se. Padre Custódio enrolava devagar o guarda-
napo, a sua batina coçada luzia nas pregas das mangas (OM, 64).

A enumeração concertada de uma multiplicidade de estímulos visuais, 
olfactivos, tácteis, auditivos – até à sugestão do estímulo palatal – vai culmi-
nar com a referência directa ao afogueamento da viscondessa, cuja plétora 
física encarna exemplarmente a saturação material da cena e dos seus parti-
cipantes, produzida pela acumulação quantitativa e qualitativa de objectos e 
de estímulos. Significativamente, o corpo de Vilaça, sujeito focalizador, está 
discursivamente ausente, porque funciona justamente como canal de trans-
missão da cena em que participa e que directamente dá a ver ao leitor – de 
certa forma identificando-se com ele.

Outro factor da erotização discursiva n’Os Maias será o de, através de 
um complexo e subtil jogo entre o dizível e o indizível, entre a elipse, a metá-
fora e a metonímia, o discurso captar uma multiplicidade de naturezas do 
olhar sobre o corpo. Sob este aspecto, podemos talvez considerar que mesmo 
a atitude satírica e irónica ou a representação figurativa da abjecção ou do 
horror contêm, no discurso queirosiano, uma componente ambiguamente 
jubilatória, um vestígio do princípio do prazer – recorde-se o prazer copro-
lálico de Alencar, o deleite de Afonso recordando Eusebiozinho sovado por 
Carlos, ou o arrepiante fascínio da imagem de Maria estirando-se como uma 
fera, preparando-se para devorar o amante sucumbido.

A representação discursiva do corpo não é, n’Os Maias, homogenea-
mente explícita ou homogeneamente metafórica, da mesma forma como não 
privilegia claramente nenhum dos regimes, o directo ou o indirecto. Pelo 
contrário, é pela múltipla combinação de modos que a representação parece 
adquirir os seus típicos relevo, sugestividade e ambivalência. Em todo o caso, 
no que diz respeito à maioria das personagens, o discurso é notavelmente 
comedido e elíptico, resistindo à menção física baixa – excepções feitas a 
Palma e à sua calça colada à coxa, a Dâmaso e às suas coxas roliças, a Ega 
e às suas pernas escanifradas, e a muito poucas mais menções à parte infe-
rior do corpo pessoal.

O dito e o não-dito do corpo devem, penso eu, equacionar-se em rela-
ção não só ao respeito pelo tabu, pelo pudor, ou pela convenção cultural ou 
literária – aspectos apontados por Berthelot (1997, 110) –, mas também em 
relação às suas virtualidades nos domínios estético, ficcional e fantasmático. 
Acredito que a poderosa sugestividade imaginativa de um regime implícito 
do discurso reside precisamente na economia ou até na suspensão da infor-
mação, na sensorialidade (que induz a identificação entre personagem focal 
e leitor) e, sobretudo, na extrema flexibilidade permitida pelo material cor-
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poral. Nas representações de Encarnación ou de outras prostitutas espanho-
las encontradas em Sintra, vistas por Carlos, Cruges ou Ega, acentua-se uma 
impressão geral que, sendo ao mesmo tempo sensorial e moral, reproduz a 
peculiar perspectiva masculina perante tal tipo de mulheres – a perspectiva 
de alguém que parece manter, com esses corpos femininos, uma intimidade 
simultaneamente nauseada, piedosa e escarninha:

Uma das espanholas era um mulherão trigueiro, com sinais de bexigas na cara; 
a outra, muito franzina, de olhos meigos, tinha uma roseta de febre, que o pó 
de arroz não disfarçava. Ambas vestiam de cetim preto, e fumavam cigarro. 
E na luz e na frescura que entrava pela janela, pareciam mais gastas, mais 
moles, ainda pegajosas da lentura morna dos colchões, e cheirando a bafio de 
alcova (OM, 225/226).

Podemos, nesta descrição, identificar a influência do finissecular socio-
grama da prostituta, que Marc Angenot considera um topos literário e uma 
verdadeira obsessão da época (cf. ANgENot, 1986, 190-192). Pelo contrário, 
o fascínio pela cocotte Maria Monforte manifesta-se precisamente pela inde-
cisão entre a suspeita, o desdém e o deslumbramento: polifónica e plural, 
a sua representação parece, até ao fim, estranhamente inconcludente. Em 
conversa com Vilaça, que a designa por fera, Afonso considera-a prostituta, 
mas não antes de, por meio de Alencar, se lhe ter atribuído, entre outros, o 
perfil mítico da Dama das Camélias. Ou seja: reconhece-se-lhe, pelo menos,
a qualidade de suscitar múltiplas representações, incluindo a de estafado 
tema literário.

Já em relação a Maria Eduarda, um tom velado e respeitoso sempre 
lhe reserva o perfil de grande dame. Efectivamente, jamais o discurso deixa 
de tomar partido por ela (cf. BErthElot, 1997, 112). O corpo sempre dissi-
mulado parece preservar-lhe a dignidade íntima – mesmo que a sua repre-
sentação apareça, no romance, sempre tutelada pela perspectiva do seu 
amante. Um regime fundamentalmente idealizante da sua representação – 
acentuando-lhe o porte, a estatura, o esplendor, a inacessibilidade, vai pouco 
a pouco evoluindo para a intimidade e para a fusão, sem que por inteiro se 
desfaça a essencial distância mítica que sempre lhe está consignada.

Com efeito, a distorção mimética implicada pelo processo de represen-
tação duplica ou triplica, quando se trata de representar o corpo investido do 
desejo erótico. Tal como em toda a representação do corpo, a alusão sexual 
parece implicar a existência simultânea de várias ordens de interditos, 
a começar pelos de origem afectiva, e a terminar nos de origem cultural e 
discursiva; e é facto consabido que o registo tecnicamente anatómico do 
discurso tende a dessacralizar ou até a desestimular o desejo (BErthElot, 
1997, 114-115).

Tais interditos podem conduzir o discurso a mascarar a própria natu-
reza física do desejo amoroso. Em Carlos, por exemplo, as descrições de 
tal desejo – descrições em que frequentemente se evidencia a dominação 
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da personagem pela auto-ilusão romântica – sublinham sobretudo o aspecto 
sentimental da excitação física, com os comportamentos emocionais e os 
sinais corporais secundários que lhe estão associados: a palidez ou o rubor, o 
bater do coração, o ferver do sangue, ou o ciúme.

Elipses, metonímias ou metáforas eloquentes podem funcionar, assim, 
como uma importante reserva de erotização do discurso. E, em geral, a alusão 
insistente à disseminação figurativa, à auréola incorpórea da figura, ao seu 
perfume indefinido (metáforas da pele, ou vice-versa?) – envolve frequen-
temente num halo de evanescência e imprecisão a representação do corpo 
desejado.

É talvez uma manifestação daquela «penumbra favorável» reque-
rida por toda a cenografia erótica. Já na Ars Amandi Ovídio recomendava:
«[...] não deixes a luz entrar por todas as janelas do teu quarto de dormir» 
(cf. OVÍDIo, 125). E John Atkins, em Sex and Literature, pondera sobre o tom 
correcto para a representação literária do êxtase amoroso:

Can one expect language that successfully describes a market scene to describe 
an orgasm with equal success? Hardly. [...] Metaphor and abstraction have to 
be used to induce the correct tone. But once this is acknowledged, another 
barrier is raised. A certain type of reader, powerful in society, objects to the 
metaphorical method just because it tends to be successful (AtkINs, 1972, 295).

Afinal, como recorda Berthelot, nenhum discurso, por mais preciso que 
fosse, poderia dizer tudo do corpo ou das suas sensações; se a mensagem é 
bem sucedida, é em grande parte através do jogo de elipses – o qual, sendo 
próprio da natureza descontínua da linguagem, permite conceder espaço ao 
leitor (cf. BErthElot, 1997, 116). Peter Gay, de resto, assinala na represen-
tação dos encontros amorosos n’O Primo Basílio (e mais ainda o poderia 
dizer n’Os Maias) a manutenção de uma «shadowy grey area between indis-shadowy grey area between indis-
cretion and reticence, teasing and enabling the reader to fill in the outlines 
for himself» (cf. Gay, 1999, II, 176).

Podemos, assim, notar em Eça as virtudes de uma certa escassez 
descritiva, particularmente aplicada na representação de momentos sobre 
cujas sugestividade e intensidade os excessos técnicos seriam particular-
mente desastrosos.

Eros e representação literária: distorção e sugestividade

Em suma: n’Os Maias, romance estilística e tematicamente impregnado 
pelo erotismo, a representação física parece constituir um campo de eleição 
para a expressão da subjectividade e do desejo.

Os efeitos do desejo são, aqui, mimetizados através de uma mediação, 
de um coeficiente de distorção [cf. Rodrigues, 1982, 121] ou de uma penum-
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bra básicos: precisamente aqueles que são induzidos pela perturbação da
objectividade, da precisão e da explicitação descritivas. As leis do desejo 
estabelecem o paradoxo da sugestividade literária – quanto menos e mais 
obliquamente se diz, melhor se diz.
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Mario Quintana : geografia poética

bEatrIz WEIgErt1

Resumo: Mário Quintana compõe geografia expressiva para orientar a si próprio 
e ao leitor, na deambulação por domínios físicos e oníricos. Fixando percursos, promove 
a poesia. Ressalte-se que, em muitos de seus versos, o tratado descritivo-analítico orga-
niza-se por títulos delimitadores de áreas, como se vê desde A Rua dos Cataventos, sua 
primeira publicação, em 1940. A esse endereço, seguem-se outros. Nomeiam-se espaços, 
uns instigando a deslocação no universo exterior, outros evocando o mergulho na interio-
ridade. Tratado de sensibilização, esta é a Geografia Poética de Mário Quintana.

Palavras-chave: Literatura do Rio Grande do Sul; Mário Quintana; Poética.

Eu quero o mapa das nuvens
E um barco bem vagaroso.
[…]
Que eu vou passando e passando,
Como em busca de outros ares…
Sempre de barco passando,
Cantando os meus quintanares…
(Mario Quintana)2

O Poeta

Mario Quintana nasce a 30 de Julho de 1906 na cidade de Alegrete, 
no Rio Grande do Sul, Estado onde falece, em Porto Alegre a 5 de maio de 
1994. Na terra de nascimento, inicia sua escolaridade que tem sequência no 
Colégio Militar da capital. É ali que vê publicados poemas seus, na Revista 
Hyloea da Sociedade Cívica e Literária dos alunos. A vida profissional inclui 
trabalho na Livraria do Globo, na redação do jornal O Estado do Rio Grande 
e na Revista do Globo, proporcionando convívio com intelectuais da sua
geração. O curriculum vitae anota riqueza de atividade, com tradução e livros 
assinados por Giovanni Papini, Marcel Proust, Guy de Maupassant, Virginia 
Woolf, Aldous Huxley, Somerset Maugham, Joseph Conrad.

1 UE – Departamento de Linguística e Literaturas; CLEPUL – Centro de Literaturas de 
Expressão Portuguesa da Universidade de Lisboa – Rua Lopes, 93 - 1.º esq., 1900-298 Lisboa. 
beatriz.weigert@gmail.com.

2 Mario Quintana, «Canção de Barco e de Olvido», in Canções, Poesia Completa, Rio de 
Janeiro, Nova Aguilar, 2005, p. 161.
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Ao poeta, distinções e homenagens multiplicam-se, em diferentes even-
tos. Sessões comemorativas como a da Academia Brasileira de Letras em 
1966; a da Câmara de Vereadores, concedendo o título de Cidadão Hono-
rário de Porto Alegre, em 1967; a da Prefeitura de Alegrete, afixando placa 
de bronze na Praça principal da cidade, em 1968; a da Câmara de Indús-
tria, Comércio, Agropecuária e Serviços de Passo Fundo em 1981; a outorga 
da Medalha Negrinho do Pastoreio, em 1976. Graduação de Doutor Honoris 
Causa conferem Universidades, como a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (1982); a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1986); a Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1986); a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (1989) e a Universidade de Campinas (1989). É ainda eleito 
Príncipe dos Poetas Brasileiros (1989), tendo sido também escolhido como 
Patrono da XXXI Feira do Livro de Porto Alegre, em 1989. Os Prêmios Lite-
rários enumeram-se. Prêmio Fernando Chinaglia, «Melhor Livro do Ano», 
concedido por Antologia Poética, em 1966; Prêmio Pen Club da Poesia Brasi-
leira, por Apontamentos de História Sobrenatural, 1977; Prêmio Machado de 
Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra, 1980.

De 1940, data-se A Rua dos Cataventos, primeiro livro publicado, 
seguindo-se numerosa bibliografia até 1994, ano da derradeira publicação 
– Sapato Furado (Infanto-Juvenil) – e do falecimento do poeta.

Os amigos

Amigo de seus amigos, Mario Quintana é destacado em páginas de 
prosa, ensaios e perfis, que lhe destinam Augusto Meyer, Fausto Cunha, 
Guilhermino Cesar, Gustavo Corção, Paulo Rónai, Paulo Mendes Campos. 
Celebração em versos oferecem Carlos Drummond de Andrade, Cecília 
Meireles, Manuel Bandeira, Carlos Nejar, José Augusto Seabra. Importante é 
observar que locus poeticus reelabora-se em criações que retornam à «estrela 
aldebarã»,3 aos sapatos que «rechinam»,4 à «frase que fere e desfere»5 e os 
quintanares.

«Quintanares» é termo que surge em «Canção do Barco e do Olvido» 
(poema dedicado a Augusto Meyer), no livro Canções de 1946. É essa expres-
são que Mario Quintana inventa para personalizar o seu canto. Cecília 
Meireles e Manuel Bandeira aproveitam a palavra para homenagear o poeta: 
Cecília, ao festejar os quarenta anos de Quintana, Manuel, os sessenta. 
«Quintanares» é o título do poema de Cecília Meireles, «Mario Quintana», o 
de Manuel Bandeira.

Cecília compõe uma historinha de Natal, protagonizada pelo Menino-
-Jesus que diz à Senhora Sant’Anna: «Vovozinha, eu já não gosto / das can-

3 Carlos Drumond, «Quintana’S Bar», in quINtaNa, Mário, Poesia Completa, p. 75.
4 Carlos Nejar, idem, p. 78.
5 José Augusto Seabra, p. 79.



 MÁRIO  QUINTANA:  GEOGRAFIA  POÉTICA 165

ções de antigamente / cante as do Mario Quintana!» A avó providencia a 
satisfação do pedido do neto-Deus e, por esse motivo,

Viram-se então os anjinhos
de livro aberto nas mãos
deslizar no ouro dos ares.
Estudaram nova solfa
pelos celestes caminhos
e ensaiaram quintanares.6

Na atmosfera mágica criada pela poetisa, dá-se o milagre, pois ao cair 
«pelos telhados das casas» as cantigas conseguem que «até os seres perver-
sos» amanheçam «com asas». Esse é o dom dos quintanares. Mas é dom de 
Cecília Meireles elaborar, ela mesma, a «nova solfa», para exibir o espetáculo 
cênico de som e sentido, formando e conformando emoções.

Manuel Bandeira, em 19667,7 em sessão da Academia Brasileira de 
Letras, saúda o poeta pelos sessenta anos. Dando por título o nome do aniver- 
sariante, Manuel Bandeira vale-se da palavra «quintanares», para reforçar o 
gênero da poesia do amigo, como se lê:

Meu Quintana, os teus cantares
Não são, Quintana, cantares:
São, Quintana, quintanares.

Quinta-essência de cantares…
Insólitos, singulares…
Cantares? Não! Quintanares!

Pelo vocábulo, Bandeira compõe jogos de rimas, abrangendo situações 
e espaços. No brinquedo das sonoridades, vão dez comportados tercetos 
redondilhos, obedientes à métrica e rima. Abrem-se contextos que, substan-
tivos, saltitam por luzes, estrelas, luares, bares, ares, lares, pares, lupanares; 
e adjetivos, em regulares, singulares, exemplares. Para concluir, Bandeira faz 
o apelo que, em jeito de correção, insiste na marca:

Por isso peço, não pares,
Quintana, nos teus cantares…
Perdão! Digo, quintanares.

Mas é em carta de 1951,8 publicada com o título de «O Fenômeno
Quintana», que Augusto Meyer pinta retrato original, ao descrever: «Pare-
cia atrapalhado com um excesso de dedos e atirava as pernas como quem 

6 Cecília Meireles, «Quintanares», in Mario Quintana, Poesia Completa, p. 80.
7 Manuel Bandeira, «A Mário Quintana», idem, p. 76.
8 Augusto Meyer, «O fenômeno Quintana», idem, p. 46.
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vai chutando balões coloridos, das mais estranhas formas». E Guilhermino 
Cesar, no estudo «Poesia sem data» de 1973 9, comentando o soneto de Quin-
tana «Este Quarto» (dedicado a Guilhermino) ensina que

nesse extraordinário achado poético não existem apenas os decassílabos 
sáficos e heróicos habilmente conduzidos; existe também um ritmo vicário, o 
outro, o indefinível, que é um segredo do grande poeta, seu autor. O ritmo de 
cada verso criou a sua própria realidade sonora, a sua musicalidade interior, tão 
forte, como expressão, que deixou as pausas obrigadas em plano secundário.

Avaliando a diversidade da construção da obra que ultrapassa escolas, 
Guilhermino Cesar chama a atenção para a qualidade da construção de 
forma fixa do poeta de Alegrete.

E é como a confirmar as anotações de Guilhermino, que Mario Quin-
tana dá a justificativa sobre o modo de apresentação de sua obra. No pre-
fácio a Apontamentos de História Sobrenatural (1976) confessa ser esse o 
livro em que seus versos obedecem à ordem cronológica, pois antes havia a 
ordem lógica: «sonetos com seus companheiros de lirismo um tanto boêmio, 
canções com suas irmãs de dança». Quanto aos quartetos, diz Quintana 
que esses filosofavam uns com os outros, «num riso mal contido, diante da 
seriedade que se presume existir num simpósio». Assim também estavam os 
«poemas em prosa proseando amigavelmente sobre isto e aquilo, poemas 
oníricos, com suas perigosas magias de aprendizes de feiticeiro». Enquanto 
explica, Mario Quintana vai recordando designações de livros e conclui afir-
mando: «O fato é que nunca evoluí. Fui sempre eu mesmo».10

Dizendo que Apontamentos de História Sobrenatural é o primeiro livro 
em que os poemas ordenam-se cronologicamente, Quintana refere a lógica 
de organização dos livros anteriores que reúnem versos pelo gênero. São 
sonetos, canções, quartetos, prosas poéticas, poemas oníricos. O espírito das 
composições transparece por metáforas e comparações caracterizadoras, 
como o lirismo boêmio, no companheirismo dos sonetos; a dança, na irman-
dade das canções; o riso, no simpósio dos filósofos quartetos; o amigável 
prosear da prosa poética; a magia e o feitiço dos poemas oníricos. São comu-
nidades que se formam em convivência. De fato, os sonetos estão em A Rua 
dos Cataventos (1940); as irmãs da dança, em Canções (1946); a prosa poé-
tica, em Sapato Florido (1948) e Caderno H (1973); os poemas oníricos, em 
Aprendiz de Feiticeiro (1950); e os quartetos filosofantes, em Espelho Mágico 
(1951). (E, de fato, este é espelho porque reflete sabedoria bebida em muitas 
fontes. Quintana explica em nota à p. 232: «Qualquer ideia que te agrade / 
Por isso mesmo… é tua»). A seriedade confrontada em riso reverte o modo 
quintana de olhar a vida.

9 Maria do Carmo Campos (org.), Guilhermino Cesar 1908-2008: Caderno de Sábado: 
páginas escolhidas, «Poesia sem Data», referência ao soneto «Este quarto» de Apontamentos de 
História Sobrenatural, em Poesia Completa, p. 460.

10 Em Poesia Completa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2005. p. 383.
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Para reforçar a ideia de «prosa amigável» entre irmãos, Tania Carva-
lhal, em «Unidade do Conjunto», prefácio à Poesia Completa (2005), constata 
haver, na obra de Mario Quintana, «forte noção de continuidade», o que, 
talvez, assegure a «unidade entre os diversos livros». A estudiosa verifica a 
reiteração de motivos, temas e imagens, assim como de poemas ou versos, 
de obra para obra, criando, diz Tania, uma «linha interna que os associa».11 
É curioso ir anotando os versos que transitam de um livro para o outro, 
em títulos de obra, em epígrafes e mesmo na repetição desenvolvida do 
conteúdo. Por exemplo, Apontamentos de História Sobrenatural pelo poema 
«Esconderijos do Tempo» (p. 405), anuncia a obra que virá. Esconderijos do 
Tempo anuncia Baú de Espantos no poema «O Baú» (p. 480), cujos versos, 
em epígrafe, vão abrir o livro («quantas coisas perdidas e esquecidas no teu 
baú de espantos»). E Baú de Espantos, em «Os Poemas» (p. 586) na estrofe 
«Poemas de pé de pilão / um baque / no coração» já diz o título Pé de Pilão, 
do livro para crianças. Mas Esconderijos do Tempo escolhe de Caderno H, o 
poema «Relógio» (p. 237) para epígrafe («Um velho relógio de parede, numa 
fotografia, está parado?»). Verifica-se ainda a partilha do poema «Família 
Desencontrada» pelos livros Caderno H (p. 289) e Baú de Espantos (p. 593). 
Já A Rua dos Cataventos (p. 87) vai antecipar Sapato Florido ao pintar a 
imagem que se vê:

Rua em rua, acenderam-se os telhados,
Num claro riso as tabuletas riram.
E até no canto onde os deixei guardados,
Os meus sapatos velhos refloriram.

Estes sapatos que florescem em primeiros livros, vão ser, na derradeira 
publicação, o bem-humorado Sapato Furado (1994), dedicado às crianças. 
Mas fazem emitir suspiro melancólico em Velório sem defunto (PC, p. 903), 
que diz: «Quando eu me for, os caminhos continuarão andando… / e os meus 
sapatos também» (PC, VSD, p. 903). Avaliando ainda que, enquando recebe 
a extrema-unção seus «sapatos sonham que são velhos barcos encalhados». 
Os passos da deslocação poética de Mario marcam-se nessas imagens de rua 
e de sapato assinalando trilhas.

Geografia poética

E eis que, tendo Deus descansado ao sétimo dia,
os poetas continuaram a obra da criação.

O «Versículo Inédito do Gênesis», inscrito em Caderno H (PC, p. 239), 
traz o conceito de poética, que se amplia em afirmações sobre a força da 

11 Tania Carvalhal organiza o livro Mario Quintana – Poesia Completa (2005), e faz o
«Prefácio – Itinerário de Mario Quintana» – A Unidade do Conjunto», p.16.
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linguagem. Mario Quintana ensina que «o mundo foi criado por palavras», e 
que «a beleza de um verso não está no que diz, mas no poder encantatório das 
palavras: um verso é uma fórmula mágica» (PC, p. 281). E ainda mais revela, 
quando se compreende que «o poema é um objeto súbito: os outros objetos 
já existiam» (PC, p. 285). Afinal, há um fazer artístico que se exercita pois

O verso é um doido cantando sozinho
Seu assunto é o caminho. E nada mais!
O caminho que ele próprio inventa.

(PC, p. 145)

O verso vai cantando o caminho de sua construção, e vai surgindo uma 
geografia poética, logo na listagem de títulos que demarcam espaços. Des-
creve-se A Rua dos Cataventos (1940), que anda com Sapato Florido (1947), 
seguindo pelo Espelho Mágico (1951), pelo Caderno H (1973) em Esconde-
rijos do Tempo (1980), no Baú de Espantos (1986) e na Porta Giratória (1988).

O livro de 1940, A Rua dos Cataventos é nome assinalável para uma 
poética de deslocação. Nesta poética, reconhecem-se as leis gerais12 que pre-
sidem o deambular. Na expressão particular das geografias a percorrer, o 
espaço físico evoca-se em rua, sapato, espelho, caderno, esconderijos, baú, 
porta. Contudo ao substantivo concreto, apõe-se o determinante que destrói 
a concretude e instala a ambiguidade. É rua, mas é de cataventos: traçada e 
aérea. É sapato em pote de flor; é espelho em reflexo duvidoso; é baú guar-
dando emoções; é esconderijo da hora vivida; é porta em movimento. E é 
caderno com letra muda.

Pelos títulos infere-se esta arte. O nome, sendo portal de entrada, pre-
nuncia conteúdos, indica o que se vai penetrar. É soleira antecedendo o 
ambiente prestes a ser conhecido. Pelo título, comunica-se o escritor com 
o leitor, antecipando o universo a ser desvendado. Convidando à comuni-
cação, reforça expectativas. Ou frustra, nega, faz recuar. Gérard Genette13 
escreve que o título é o proxeneta da leitura, pois exerce a função de seduzir. 
Títulos, entretítulos, designação de capítulos, de subcapítulos, de poemas 
e de partes de textos, todos constituem forma de antecipação e mesmo de 
auxílio à interpretação.

Interpretação que se permite avançar, compulsando os nomes desses 
livros que apontam para espaços de evasão (rua, sapato, porta) e espaços de 
recolhimento ou introspecção (caderno, esconderijo, baú). Mas há o espaço 
dúbio, de fuga e/ou reencontro, que a superfície polida proporciona. O espe-
lho, proclama Lewis Carroll em aventuras, Through the Looking Glass and 
What Alice Found There. Que pensa Mario encontrar no seu espelho mágico? 
Os títulos encaminham a intenção do autor.

12 Tzvetan Todorov, Estruturalismo e poética, São Paulo, Cultrix, 1976, pp. 14-15.
13 Gérard Genette, Seuils, Paris, Éditions du Seuil, 1987, p. 55.
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Gaston Bachelard, em A Poética do Espaço, fala sobre as imagens de 
intimidade: gavetas, cofres, esconderijos, espaços em que o homem, «grande 
sonhador de fechaduras, encerra ou dissimula os seus segredos».14 Por aí, 
observa-se que o mobiliário fechado, o baú, o cofre com chave reforçada é 
testemunho da necessidade de guardar segredos. Tanto como o poeta sonha 
com o resguardo da intimidade que o baú, o esconderijo e o caderno podem 
assegurar, ele lê a rua, evoca o sapato e a porta que gira.

Mikhail Bakhtine15 analisa o cronótopo do caminho, tempo-espaço da 
viagem, em que se realizam encontros e desencontros, propiciando o con-
vívio, a troca, o entrecruzamento de culturas e afetos. É por esse trilho que 
Mario Quintana envereda, quando escolhe, para iniciar seu percurso, A Rua 
dos Cataventos que se reúne ao Sapato Florido e à Porta Giratória para com-
pletar a simbólica do viajante. A geografia acolhe a rua e, por ela, ressoam os 
passos do caminhante a registrar poesia.

É com ternura que Mario Quintana palmilha seus espaços. Faz trabalho 
descritivo, anotando pormenores, fixando pontos, enumerando caracteres. 
Nomeia seres, fenômenos, acidentes, comportamentos e estados de alma. 
Seres inanimados ganham alma e são desafiados à comunicação. Do íntimo, 
vai ao social. Do passo pequeno em geografia pessoal, amplia-se para largo 
horizonte. Da rua, vai à cidade, grafa o mapa. E enquanto, personifica o 
espaço da caminhada, como embalo de canção de ninar, afaga:

Dorme, ruazinha… É tudo escuro…
E os meus passos, quem é que pode ouvi-los?
Dorme o teu sono sossegado e puro,
Com teus lampiões, com teus jardins tranquilos…

Dorme... Não há ladrões, eu te asseguro…
Nem guardas para acaso persegui-los…
Na noite alta, como sobre um muro,
As estrelinhas cantam como grilos...

O vento está dormindo na calçada,
O vento enovelou-se como um cão…
Dorme, ruazinha… Não há nada

Só os meus passos… Mas tão leves são
Que até parecem, pela madrugada,
Os da minha futura assombração.

(A Rua dos Cataventos, Poema II)

A lição de poesia condensa-se nesses versos. Os sons transmitem o 
enternecimento a que o sentido conduz. A suavidade vem pelas sibilantes 

14 Gaston Bachelard, A poética do espaço, São Paulo, Martins Fontes, 1993, p. 88.
15 Mikhail Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1978, p. 385.
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aliterativas, pela cadência do decassílabo, pela rima que enriquece o con-
teúdo. O encantamento assegura-se na tonalidade afetuosa, enquanto desfi-
lam os elementos dessa geografia, cada um nas suas atribuições: lampiões, 
jardins, ladrões, guardas, vento, estrelas. São imagens de arte, aproximando 
cosmos e natureza, como estrelinhas e grilo, vento e cão. Retratos de sines-
tesia vivida. Personificação dos elementos cumprindo ações humanas. Essa 
é a ruazinha onde os sapatos florescem. A cidade de Porto Alegre recebe um 
traçado em poesia e ouve o poeta exclamar: «Ó céus de Porto Alegre, como 
farei para levar-vos para o Céu!»

Para orientar-se na viagem, o poeta confessa querer utilizar «o mapa 
das nuvens», viajar em «barco bem vagaroso» para ir em «busca de outros 
ares», e cantar quintanares. Nessa linguagem realiza a magia que se compõe 
de metáforas, metonímias, aliterações, assonâncias, forma fixa, verso livre: 
diapasão a vibrar melodia e ritmo. A geografia poética de Quintana traz os 
elementos da natureza, o espetáculo dos fenômenos cósmicos, o encanto 
do intangível e o pulsar quotidiano da vida. É a sua reapresentação do 
universo.

Mario Quintana conclui que «o mapa das nuvens» exige-lhe outra 
bússola e ele afinal exclama:

A minha estrela não é a de Belém,
A minha estrela vai muito mais além

(Baú de espantos, PC, p. 622)
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Resumo: O presente trabalho, a partir do conceito de interculturalidade, como ele 
é colocado por Néstor García Canclini, em Diferentes, desiguales y desconectados – mapas 
de la interculturalidad, Barcelona, Gedisa, 2004, pretende indagar acerca do modo como 
o romance Nocturno em Macau, da escritora portuguesa Maria Ondina Braga, aborda a 
representação do conflito que gera o encontro com o outro cultural. Em se tratando de um 
romance de forte marca autobiográfica, a experiência da autora, mulher escritora viajante 
pelo mundo português de além-mar, é transfigurada, neste romance, em vivência poética 
de Macau. Mas essa vivência não é pacífica. Existe a tensão nascida do relacionamento 
com o outro, percebida do lugar do diferente. Apesar de ser Macau uma espécie de colónia 
portuguesa na época representada, o lugar ocupado pela personagem protagonista, a pro-
fessora Ester, mulher, portuguesa que ensina uma língua que nem é a própria nem a do 
habitante da cidade, alvo de preconceitos por ser solteira, por frequentar chineses, é um 
lugar marginal. Precisamente, será a dificuldade de estabelecer contacto com o outro a 
linha que no romance se destaca. Essa dificuldade está patente na questão das línguas. 
Essa é uma das manifestações que o presente trabalho procura revelar.

A questão da língua é abordada de dois pontos de vista: temático e formal. Tema-
ticamente, a língua expressa o conflito intercultural. Várias línguas estão representadas 
no relato, atribuídas a diferentes personagens. A língua, no entanto, não aproxima mas 
separa as personagens. A diferença absoluta na língua está representada por uma carta 
escrita em caracteres chineses, ideogramas, que percorre o romance todo. A carta é aquilo 
que nunca será desvendado, nunca poderá ser lido, transformando em língua de comuni-
cação, portanto em símbolo, o que é língua de distância, imagem.

Do ponto de vista formal, a análise das micro-formas da língua empregada no 
romance revela uma construção que acentua o elemento visual e fónico, e que pelo visual 
lembra o ideograma e pelo fónico, a poesia.

A interculturalidade tecida no romance será então efeito tanto da história relatada 
quanto das formas do relato, ambíguo e indireto, e da língua poética de que se vale.
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Maria Ondina Braga: interculturalidade na vida ou na obra?

O conceito de interculturalidade, tal como é colocado por Néstor García 
Canclini (2004), parte da ideia de cultura considerada em termos muito 
amplos: «la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de significa-
ción» (GarCÍa CaNClINI, 2004). A cultura é também redefinida, de um modo 
ainda mais complexo, como «el conjunto de procesos sociales de producción, 
circulación y consumo de la significación en la vida social» (GarCÍa CaNClINI, 
2004, p. 34). O «intercultural» (assim, como adjetivo) é definido por este 
autor como

... el conjunto de procesos a través de los cuales dos o más grupos representan 
e intuyen imaginariamente lo social, conciben y gestionan las relaciones con 
otros, o sea las diferencias, ordenan su dispersión y su inconmensurabilidad 
mediante una delimitación que fluctúa entre el orden que hace posible el fun-
cionamiento de la sociedad, las zonas de disputa (local y global) y los actores 
que la abren a lo posible (GarCÍa CaNClINI, 2004, p. 40).

Maria Ondina Braga, escritora portuguesa, nascida em 1932, em Braga, 
deixou essa cidade nos anos 50. Estudou francês em Paris e inglês em 
Londres. Foi professora em Luanda, Goa, Macau e Pequim, e foi também 
tradutora. Escreveu uma obra narrativa que abrange memórias, conto, 
romance e crónica. No final da sua vida, regressou à sua terra natal, essa 
cidade que levava como marca no seu apelido, e nela morreu, em 2003.

Dentre as homenagens oferecidas, tão pouco espectaculares como foi 
a sua vida silenciosa e contrária à celebridade, citamos o parágrafo inicial 
do «voto de pesar» que foi proposto pelos deputados do Partido Socialista, e 
aceite unanimemente pela Assembleia Legislativa portuguesa:

Maria Ondina Braga morreu do modo como sempre viveu: em silêncio. E se 
o cerrar dos seus olhos teve o eco de umas breves notícias nos órgãos de comu-
nicação social, de seguida, como sempre, uma vez mais, foi o silêncio. No 
entanto, poucos escritores portugueses, como Ondina Braga, tiveram a força 
e a arte de transformar as suas vidas e as suas experiências em páginas de 
grande literatura (12 de Julho de 2006 – Luís Fagundes Duarte – GRUPO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIALISTA)

A experiência da viagem e do encontro/desencontro intercultural com 
a terra alheia está presente na raiz da sua escritura. Podemos imaginar que 
a experiência de estranhamento e encontro, tão complexa e paradoxal, terá 
sido uma e outra vez vivida pela escritora. Maria Ondina Braga é um desses 
casos em que não podemos deixar de lado a biografia, à hora de ler a obra. 
E, no entanto, é a obra que constrói o espaço em que essa biografia adquire 
sentido.
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Encontros em Macau: um convívio fraterno?

Encontros e desencontros com o Outro cultural, com o estrangeiro e 
sua estranheza, tecem a trama do romance Nocturno em Macau, de Maria 
Ondina Braga. Macau foi considerada «a Pérola de Oriente» por suas belezas 
naturais e «pelo que representa de esforço e tenacidade, ponto de encontro 
de povos e de culturas, sob o signo da fraternidade» segundo Leonor de 
Seabra (1991). No entanto, esses traços idílicos que descrevem uma convi-
vência em harmonia, como de irmãos, são questionados em Nocturno em 
Macau. No romance, as relações entre as personagens – chinesas, portu-
guesas, macaenses – são representadas desde olhares entrecruzados que 
revelam conflitos produzidos pela desconfiança ou a indiferença, e que 
surgem tanto da estranheza perante a alteridade cultural, quanto dos pre-
conceitos tingidos de racismo, arvorados por muitos para se diferençarem 
dos outros. Essas tensões manifestam-se em grande medida no relaciona-
mento que estabelecem entre si as personagens centrais: a portuguesa, Ester, 
a chinesa Xiao e a goesa Gandhora Góis. Nenhuma delas nasceu em Macau. 
Pode-se ainda acrescentar ao trio a personagem de Rosa Mística. Cada uma 
delas guarda para si um segredo que a rodeia de um halo de mistério: Rosa 
Mística, a sua origem; Ester, o seu amor por um chinês, Lu Si-Yuan; Dhora, 
segundo Mister Mendo, o namoro com um homem mais jovem do que ela; 
Xiao, um mistério toda ela, segundo o olhar de Ester.

Formalmente, essas tensões manifestam-se no nível de estruturação 
do discurso narrativo, pelo entrelaçamento do discurso do narrador com o 
discurso direto e o discurso indireto livre das personagens, sem quaisquer 
sinais de pontuação identificatórios ou comentários esclarecedores a respeito 
de quem é que pensa ou diz o enunciado. A passagem de um para outro pode 
efetuar-se após um período de múltiplas frases, ou pode saltitar de uma frase 
para outra, sendo cada uma a voz de uma personagem. Produz-se assim uma 
construção complexa do discurso que chega até a torná-lo estranho. Essa 
densificação pareceria plasmar, para o leitor, as dificuldades que experi- 
mentam as personagens ao se defrontarem à opacidade do Outro cultural.

O ritmo da sociedade macaense da época é pautado tanto pelas festivi-
dades chinesas – como a grande festa da véspera do Ano Novo chinês, cheias 
as ruas de chineses enxotando os demónios com panchões, ou a festa da Lua 
do Médio Outono, «nas colinas de Macau, todo o mundo a saudar o astro 
amarelo e esférico como uma laranja» (Braga, 1993, p. 70)1 – quanto pelas 
festas portuguesas. Os domingos, vividos, ou melhor, padecidos por Ester e 
Gandhora como dias ruins por não terem nada a fazer, eram «melancólicos», 
os «tropas» passeavam com os filhos e os oficiais levavam as mulheres à 
missa. Ao consignar os costumes dos portugueses nos domingos, ritmados 

1 Todas as citações do romance serão doravante indicadas apenas pelo número de página.
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pelos horários de missa, o relato introduz um contraponto com vozes crí-
ticas que dão conta dos comportamentos chineses: «Chineses, esses, gente 
sem dia do Senhor. Tal como à semana, ei-los nas apostas, os chineses, e 
vão ao penhorista, e pintam porcelanas, e provam nos dentes o oriente das 
pérolas» (p. 63). No dia da Procissão dos Passos, Ester e Xiao seguiam a 
procissão sem muito entusiasmo, estavam lá porque eram professoras do 
colégio religioso, mas também porque não havia muito programa a fazer em 
Macau, e, além disso, Xiao era catecúmena, porém, na parede de seu quarto 
tinha a imagem da Deusa da Felicidade. O relato do evento religioso salienta 
o espírito piedoso partilhado, pois «a cidade inteira a acompanhar». A expres-
são «cidade inteira» evocaria em princípio a participação de todos os grupos 
sociais e étnicos. No entanto a frase «Só os chineses continuando a corricar 
daqui para acolá como se nada estivesse a acontecer», que parece uma sim-
ples observação objetiva, nada mais faz do que reproduzir um discurso que 
deixa nas margens de uma «cidade inteira» a maioria da população, como 
se os chineses não fizessem parte de Macau. Contudo, há uma festa em que 
todos participam, «Uma espécie de pacto, o Dia da Pátria dos Portugueses, 
em Macau, um convénio com esse povo ali tão estranho e altivo» (p. 121). 
Esta reflexão de Ester manifesta no adjetivo «estranho» a distância cultural 
que ela experimenta a respeito dos chineses, acrescida do adjetivo «altivo», 
apreciação que introduz, porém, uma variação, poderia interpretar-se que na 
altivez, são os chineses que colocam uma distância.

Sem estar situado numa data precisa, o romance menciona como acon-
tecimento marcante vivido pela comunidade católica de Macau, a morte de 
João XXIII, isto é, em 1963. Esse dado permite estabelecer o momento histó-
rico que, apesar de não constituir o foco da narrativa, funciona como o seu 
pano de fundo. Explica-se assim, por exemplo, o tema, sempre presente ao 
longo do romance, dos refugiados chegados a Macau, fugindo da China 
continental de Mao Tsé Tung, a desafiarem os tiros das sentinelas e a 
chegarem através do delta do rio das Pérolas. «Hoje em dia um perigo até 
os chinas. Ver só o que eles estavam a fazer lá no seu país, a virar tudo do 
avesso [...] Daí, o povo fugir para cá. Macau cheio dessa gentinha sem eira 
nem beira» (p. 145). O comentário desvenda o fantasma que representava 
naquele tempo a China maoísta, tanto para os portugueses quanto para os 
macaenses, assim como o desprezo que sentiam pelos imigrantes fugitivos. 
Os imigrantes, que conseguiam fugir de Mao, se estabeleciam no bairro de 
San Kiu, espaço urbano marginalizado pelo horror que causava não só aos 
macaenses, mas inclusive a Xiao e até aos condutores dos triciclos utilizados 
como transporte, que se negavam a entrar naquele bairro.

É o olhar de Xiao, também refugiada, que fugiu com a sua avó num 
tempo «em que fugiam de China não apenas prostitutas e marginais, mas 
até gente fina, famílias com dom» (p. 33), que dá conta do que se passava em 
Macau na época. Mostra os contrastes emergentes numa sociedade que, por 
um lado, via crescer o número de desfavorecidos: «O número de fugitivos 
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da China aumentava diariamente. Altas horas, um tiro, dois, três tiros. Uma 
jangada atravessava o rio. A bicha dos pobres, às quintas-feiras dava volta à 
praça» (p. 37). Por outro lado, «Em Macau, entretanto, os portugueses, os 
oficiais, as mulheres dos oficiais» iam por trás de «Objectos caros, precio- 
sidades, porcelanas da Dinastia Ming». Contudo, naquele tempo, Macau 
recuperou algo do brilho passado e perdido, graças ao auge económico 
de Hong Kong. Prosperidade que provinha fundamentalmente do jogo e 
dos negócios, mas também da prostituição das jovens chinesas imigrantes 
– tema, aliás, mencionado várias vezes no relato –, mulheres submergidas na 
pobreza: «Fáceis, as chinesas, em Macau, infelizmente. Viviam em barcos, 
viviam em buracos uma tigela de arroz, uns rebentos de bambu, umas borras 
de chá. Cheap» (p. 151).

Se Macau é o ponto de encontro entre povos, quem é o estrangeiro 
na sociedade macaense? Pergunta que leva a uma outra: quem são os 
macaenses? A resposta é complexa pela própria história desse pequeno terri-
tório. Pertencente à China, passou a ser um encrave comercial português no 
começo do século XVI. Desde aquela época, os portugueses lá se instalaram 
para comerciar com os chineses e os japoneses. No século XIX a China reco-
nheceu as autoridades portuguesas de Macau. No momento da escrita do 
romance, Macau ainda estava sob a administração portuguesa, situação que 
chegou a termo no fim do século XX. O romance oferece-nos uma resposta 
à pergunta sobre a identidade dos macaenses. A freira Rosa Mística afirma 
que «chinesas davam professas de lei, ao passo que macaenses… Nem nunca 
capazes de professar, as macaenses, raças mistas, atravessadas» (p. 208). 
De acordo com essa afirmação, os naturais de Macau seriam então mestiços, 
o que dá uma mescla considerada por ela como «atravessada». Um sentido 
do adjetivo «atravessado» refere justamente ao resultado do cruzamento de 
duas raças; porém, num sentido figurado significa «cheio de más intenções, 
perverso». Seguindo o raciocínio da freira, as mulheres macaenses, pelo facto 
de serem mestiças, estariam cheias de más intenções, portanto seriam inca-
pazes de se aproximarem da religião. Daí que nessa lógica racial, a pureza 
da raça leva as chinesas, não miscigenadas, a poder escolher o caminho reto, 
a religião «correta», e manter a fidelidade à fé cristã. Mas o relato acres-
centa «Conceito este que lhe acarretava censuras pelas costas: pois não era 
ela natural de Macau, filha de português e mulher china?» (p. 208). O texto, 
sem aderir à definição a respeito do «natural» de Macau, desvenda as con-
tradições da freira retomando as vozes que a criticam por tentar apagar sua 
origem «Por quê negar o ninho, negar a naturalidade?» (p. 208).

Xiao não consegue entender os motivos que levaram Ester a viver entre 
estranhos, ao passo que ela afirma «eu, enfim, eu estou entre o meu povo, 
mas você…» (p. 213), identificando-se com o povo chinês em geral. Contudo, 
noutra conversa, a falar de si, Xiao afirma «Em Macau, chinesa sozinha, 
pobre, refugiada» (p. 112) avaliando desesperançadamente o seu futuro, con-
siderando a sua origem de imigrante, situando-se numa posição marginal a 
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respeito dos chineses enraizados em Macau. As mudanças que experimenta 
essa personagem, no sentido da volubilidade das suas identificações, mais 
do que falar da instabilidade de Xiao, dizem respeito à complexidade da 
conformação da maior etnia que compunha a sociedade macaense.

Um extenso diálogo carregado de significações dá-se uma noite entre 
Xiao e Ester, que explicitam o olhar da chinesa acerca dos portugueses. 
A chinesa é quem faz mais perguntas, interessada em conhecer o significado 
do Carnaval em Portugal, mas logo depois surge a pergunta pela estranheza 
do outro: «E você? Que idéia foi a sua de vir para cá? Uma mulher solteira!». 
A resposta de Ester: «Olhe, para conhecer o povo chinês» (p. 114) surpreende 
Xiao, porque ela nunca conceberia a idéia de ir a Portugal conhecer os portu- 
gueses, pois já tem bastante com aqueles que conheceu em Macau. «Os 
tropas, ali, sem nada que fazer, faziam filhos às chinesas», assim soldados 
e oficiais encarnavam para Xiao a pouco honrosa imagem do colonizador-
violador.

O suposto namoro de Ester com o Tenente Zacarias, português desti-
nado em Macau, era promovido por todos, ao passo que a suspeita de uma 
relação com Mr. Hó, rico comerciante chinês, originava as mais variadas 
reações, como a de Rosa Mística. «Por fim, a avisá-la pela décima, pela centé-
sima vez: Macau muito perigoso para uma mulher só, Macau. Perigoso? Sim, 
ficava-se marcada. Referia-se às ocidentais, melhor, às portuguesas. E chine-
ses ricos, desconfiar deles, sem escrúpulos os chineses ricos» (p. 43). Aos 
preconceitos raciais misturam-se, por cima de tudo, os preconceitos sexuais 
marcados pela religião. Esta questão de mulher jovem em Macau aparece em 
repetidas ocasiões. Contudo, sair com o militar ou com o rico chinês é «só 
máscaras para esconder sua verdade», que também é seu segredo. O romance 
vai mencionando, sem nunca desvendar com clareza a situação, a relação de 
Ester com um chinês, o jovem Lu Si-Yuan, refugiado da China Continental 
como Xiao. Ester conheceu-o no bairro de San Kiu, onde morou três meses 
quando chegou de Goa. Após se mudar para o colégio, quando Ester vê 
pela primeira vez Lu, ela não ousa cumprimentá-lo, pois estava com uma 
macaense: «que juízo faria a Néné da sua confiança com um estranho, um 
chinês para cúmulo?» (p. 53). E também: «Amar um chinês em Macau, uma 
portuguesa, uma metropolitana! Tratasse-se, vamos lá de macaense, mas 
chinês!» (p. 41). Apreciações que dizem respeito à situação marginal em que 
eram colocados os chineses, situados no último degrau dessa escala social, 
resultando inaceitável o amor entre uma mulher portuguesa e um chinês, 
pois implicaria a transposição das barreiras raciais consideradas infran- 
queáveis. Ester cria cenas imaginárias, para se dar coragem e contar a Rosa 
Mística sua relação com o chinês, cenas que acabam sempre no mesmo 
ponto, no escândalo. Pois se ela aceitava as chinesas no seio da sua religião, 
no tocante às mesclas entre raças, Ester já conhecia muito bem o pensa-
mento da freira. Contudo Ester cai na conta de que essa imaginada reação 
da freira podia passar-se «com qualquer um em Macau: igual o espanto, 
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igual o preconceito. Um chinês?» (p. 145). Assim Ester não consegue contar 
o seu amor secreto nem a Xiao nem a Dhora, refreia suas intenções ao não 
poder vencer os seus próprios preconceitos que a atrelam aos preconceitos 
dos outros.

A falta de intimidade na casa-das-professoras no colégio, a imposição da 
presença do outro nos quartos pequenos colados um do lado do outro, sepa-
rados só por um tabique de cana, representam para Ester mais do que uma 
proximidade, uma «promiscuidade. E não apenas no colégio de Santa Fé. 
Não. Em toda a Leal Cidade. Aquele aperreamento. Aquela prisão» (p. 69). 
A experiência opressiva e afogadora do espaço, que atinge até a cidade, 
não tem só a ver com uma questão de limites reduzidos, mas com o olhar 
pan-óptico de controle que parecem exercer entre si todos e cada um dos 
membros da sociedade macaense. Se, para Dhora, Macau era «uma terra de 
mexericos» (p. 18), «um buraco-de-cobra» (p. 82), ela também faz muitas 
perguntas, mas para entreter. «Bem diferente da tagarelice, da indiscrição 
das senhoras de Macau» segundo pensa Ester, a concordar com a visão de 
Dhora sobre a sociedade. Porém os preconceitos racistas de Dhora a respeito 
dos chineses – «Hum… chineses… Que estará por trás daqueles olhos, não 
me diz? Olhos de rato-cego…» (p. 29) – levam-na por sua vez a desconfiar 
de Ester por ter «um fraco pelos chineses, anda muito com essa professora 
china».

A relação de Ester com uma personagem marginal, Mr Mendo, o 
indiano que vendia especiarias, situa-a no alvo das inquisições de Dhora, 
«Mister Mendo, esse mouro! Você conhece-o, não conhece? Dá-se com ele?» 
(p. 81), mas também do tenente Zacarias, «Mas quem é esse velhote? E como 
é que vocês se conheceram?» (p. 37). Por sua vez, Dhora, que quase nem 
participava da vida da comunidade, afastada de todos, fechada em seu silên-
cio e no segredo das cartas que recebia, não se subtrai às intrigas tecidas pela 
comunidade, «O rumor em Macau de que a professora primária de Santa 
Fé fora telegrafar. Telegrama em inglês, comentavam uns, para Goa decerto, 
senão para Índia, o marido na Índia, ela fugida do marido? Outros: Agora! 
Em português e para Lisboa» (p. 17).

A desconfiança e o preconceito dominam as interações entre os 
chineses, portugueses e macaenses. Assim, as relações entre as personagens 
tecem-se das elisões aos silêncios motivados pelo impulso de se protegerem 
ou pelo medo. No relato patenteiam-se os conflitos que surgem no confronto 
entre o recato das personagens a falar de si, das suas angústias e desejos 
e a preocupação de cada uma por falar sobre a vida dos outros. Tanto na 
pequena comunidade do colégio quanto na comunidade maior da cidade, as 
pessoas compartilham esse traço em comum: ocupam-se do outro no sentido 
mais negativo – através dos rumores e os mexericos. Se as relações inter-
pessoais estão marcadas pelas distâncias impostas às vezes pelas diferenças 
culturais, vemos que estas diferenças não levam as personagens a ignorar 
o outro, mas à duplicidade alicerçada na desconfiança e no racismo que 
incitam a bisbilhotice.
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A língua: ponte ou muro; som ou silêncio?

Dentre as diferenças interculturais, a língua torna-se uma das mais 
flagrantes. Tematicamente, a língua representa o conflito intercultural. Tudo 
acontece em um colégio, que é ele próprio um espaço intercultural, com uma 
Escola Portuguesa, uma Inglesa, uma Chinesa. A protagonista é professora 
de uma língua estrangeira: nem a própria nem aquela da comunidade onde 
mora, mas o inglês. Dialoga com a sua amiga chinesa nesta língua, e alguns 
termos ingleses misturam-se no relato. Alguns vocábulos chineses também. 
Várias línguas estão representadas no relato: o espanhol da porteira, que se 
exprime neste idioma; o cantonês, o mandarim, o chinês, embora não fique 
claro qual destas línguas é transcrita quando se trata daquela que os chineses 
ou macaenses falam.

Diferentes línguas são atribuídas às diferentes personagens secundá-
rias, nos diálogos com a protagonista. Mr. Ho (com quem ela tem um rela-
cionamento passageiro) emprega palavras em cantonês «Para estimular a 
aproximação?» (p. 44). Com o médico, Dr. Zhun, que fala mandarim, faz 
suas consultas «por mímica» (p. 46). As alunas falam cantonês, mas no texto 
suas frases transcrevem-se traduzidas para o português. Seu namorado 
português, Zacarias, emprega o cantonês quando fala com ela no telefone, 
como uma espécie de brincadeira, mas o diálogo entre eles é em português 
e algo de inglês. Com Dhora, a goesa, fala em português. E com o chinês 
Lu Si-Yuan, o homem amado, em inglês.

A língua, no entanto, não aproxima, mas separa as personagens. Os diá- 
logos são sempre evasivos, elusivos. A língua, em alguns casos, é colocada 
como lugar do distanciamento: Rosa Mística, a «mestra-dos-estudos», recri-
mina Ester por falar sozinha (p. 74). Ester alega na sua defesa que a profes-
sora chinesa, Xiao, também faz isso, enquanto corrige «os pontos». A res-
posta é que a chinesa fala em cantonês e todos entendem. Falar português 
é uma forma de isolamento. Para os chineses, o português é «uma arenga 
sem sentido» (p. 100). Falando sobre os portugueses, Xiao, a amiga chinesa, 
manifesta a sua estranheza por eles não aprenderem a língua de Macau. Ante 
isso Ester se pergunta: «E acaso a língua de Macau não era a portuguesa?» 
(p. 114). O português é língua oficial, mas não própria, e contra ela é exer-
cida resistência.

Quando, no final do romance, Ester percorre Macau em procura do 
bairro chinês, não consegue fazer-se entender e perambula perdida pela 
cidade, à procura de cemitérios. «Eu, uma pena, confundo os sons da língua 
e digo uma coisa por outra» (p. 203).

Na relação com sua amiga chinesa, Xiao, a língua aparece sempre como 
um obstáculo, às vezes intransponível, às vezes flexível. Em muitas ocasiões, 
parece mais uma escusa para não se entenderem. Num encontro entre Ester, 
Xiao e Lu, o homem que Ester ama, entendem-se em inglês e em cantonês, 
mas Xiao fala mandarim (p. 98). E Ester sente a angústia de suspeitar um 
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relacionamento entre a sua amiga e o seu amigo. A língua que eles lêem e 
escrevem é vivida como uma ponte que Ester não pode transpor.

Quando distanciadas as amigas, Ester procura aproximar-se de Xiao, 
num diálogo superficial, sobre «abacates». Tenta traduzir para o inglês a 
expressão portuguesa «pêras-de-três-ao-prato», mas «a vizinha ficou sem 
compreender» (p. 164).

Xiao não se dirige a Ester pelo seu nome, e quando o faz, soa estra-
nho (p. 185): marca ao mesmo tempo a proximidade, por usar o nome, e a 
distância pela estranheza. E Ester articula «muito baixinho, como se de si 
para consigo», a palavra nunca proferida pela sua amiga – «Tché-tché» – e 
pronuncia-a também em português – «irmã, «irmãzinha», sendo explicado 
depois, no relato, o seu uso: «um afectuoso trato, na China, entre amigas do 
peito» (p. 192).

A diferença absoluta na língua está representada por uma carta que 
percorre o romance todo: a carta do chinês Lu Si-Yuan, que Ester ama. Ela 
supõe que é uma carta de amor. O leitor nunca saberá se é, e a protago-
nista também não. A carta está escrita em caracteres chineses, ideogramas, 
que ela não pode ler, pois ignora o chinês escrito; e não faz traduzir o texto, 
porque pensa que seria uma profanação. «Mandara-lhe essa secreta mensa-
gem, o seu enigmático amigo, na certeza de que ela não ia nunca traduzi-la, 
não ia nunca profaná-la» (p. 22). A carta permanece secreta, e o conflito 
intercultural, irresolúvel. Imagem do encontro/desencontro intercultural, o 
amor entre eles também é secreto, e nunca será proferida uma palavra amo-
rosa. A carta será «ilegível e inefável» (p. 47). Os ideogramas são vistos, não 
lidos, como «uma arquitectura» (p. 57), ou adivinhados ou inventados, por 
Ester: «coração que, seguido de faca, significava tristeza. Tristeza ou, quem 
sabe, paixão. A inventar, mais que a traduzir...» (p. 57). Mais tarde, Rosa 
Mística, sem que a carta seja mencionada, confirmará que o coração com 
uma espada significa paixão. «Uma vertigem, Ester» (p. 166).

Depois do encontro com Lu, quando Ester começa a suspeitar da sua 
amiga, pensa em fazer traduzir a carta. «Mas quem me diz que é de amor 
a carta? De quê, então? Prometia a si mesma procurar alguém para lhe ler a 
carta» (p. 99). Mas não o fará. Embora sofra pensando que se Xiao obtiver 
uma carta de Lu, terá a vantagem de poder lê-la. E trata de raciocinar que 
Xiao não tem carta nenhuma. «E eu? Eu, o mesmo que não tivesse. [...] Na 
realidade, sem nada, ali, as duas» (p. 119).

A carta é aquilo que nunca será desvendado, nunca poderá ser lido, 
transformando em língua de comunicação o que é língua de alusão oblíqua, 
imagem. Porque não se trata do desconhecimento da língua, mas da língua 
como imagem do encontro/desencontro. Se ele lhe escrevesse em inglês, ela 
não leria a carta: «Se Si-Yuan um dia lhe escrevesse, digamos, em inglês? 
Sempre se tinham entendido nessa língua. Se ele me escrever... Juro que não 
leio a carta» (p. 190). A carta secreta é imagem do encontro secreto, por isso 
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uma hipotética carta em inglês, acessível, legível, não a conservaria como 
a outra, ilegível: «Nem a lia nem a guardaria como a outra» (p.190). Preci-
samente, intuímos, porque a carta, como o amor, para ser preservada deve 
ser secreta, e imaginária. Tornar legível a carta seria como tornar real (e por 
tanto destrutível) o amor.

Mas não é apenas tematicamente que a questão da língua é central 
no romance. Ela faz parte do princípio construtivo do próprio romance. 
Parte-se, para a construção do relato, do princípio de que o simbólico é 
melhor do que o real, e o imaginário melhor do que o simbólico. O imagi-
nário pode ser interpretado livremente e não tem compromisso com a reali-
dade, portanto consegue ultrapassar a censura. Dizer, insinuada e indireta-
mente, o que não pode ser dito. Por isso, o estilo tenta construir uma ordem 
imaginária: os sentimentos não são expostos, mas adivinhados, inventados; 
os fatos não são narrados, mas sugeridos. O estilo da narração e da descri-
ção, topicalizado e quase sem verbos, acentua o visual dos objetos, do ponto 
de vista de um interpretante. Trata-se de ver, visionar, adivinhar? A expressão 
é frequentemente interrogativa: nada é afirmado, nada é certo, nada é real. 
O romance não está escrito segundo a ordem simbólica, a ordem linguística, 
a ordem racional. O relato é como o relato de um sonho, sua lógica é metafó-
rica/metonímica. Tenta, de certa forma, reproduzir o ideograma.

Como poderia ser reproduzido o ideograma, numa língua como o portu-
guês? O recurso de que se vale Maria Ondina Braga é poético: a análise das 
micro-formas da língua empregada no romance revela uma construção que 
acentua o elemento visual e fónico, e que pelo visual lembra o ideograma e 
pelo fónico, a poesia.

O elemento visual é representado pelas descrições, uma maneira de 
transcrever ou traduzir linguisticamente o espaço, mas também pela espa-
cialização da escrita. Isto é conseguido pelo efeito de síntese produzido pelo 
emprego da topicalização e da elipse: «Uma pequena compra, Ester. [...]»
(p. 21); «Ester vinham-lhe à ideia uns [...]» (p. 25). Com a elipse, consegue-se 
uma forma mais sintética, e menos narrativa. Assim, no exemplo «Vivalma, 
no jardim, o seu primeiro verão em Macau, a professora de inglês» (p. 64), 
a frase lembra a expressão «Não havia vivalma...» e no resto do período há 
elipse do verbo «era» e algum conector como «para». Seria possível também 
pensar a oração completa como «A professora de inglês passava o seu pri-
meiro verão em Macau e não havia...»

A narração consegue o efeito de espacialização, ainda, eliminando a 
marca temporal, pelo emprego do gerúndio e formas equivalentes em vez 
do verbo flexionado. A sequência narrativa que relata um facto frequente, 
em muitos trechos, é organizada por meio de orações reduzidas de gerúndio 
ou equivalentes (p. 43). Assim, o visual predomina sobre o temporal. O ideo-
grama, impossível em português, consegue ser evocado pelas formas linguís-
ticas.
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A utilização peculiar dos elementos fónicos, próprios da poesia, é 
também um recurso para aludir mais que dizer. As aliterações, com o seu 
valor evocativo, aparecem para fechar muitas das partes em que o texto é 
graficamente dividido, como uma retomada imaginária do que no relato 
foi colocado, a insinuar algum sentido secreto. Por exemplo, ao narrar um 
encontro com o homem amado, proliferam os sons «p»: «O porte altivo, o 
sorriso limpo, e o presente do pé de pessegueiro: um ramo todo púrpura 
e provocante como uma espada» (p. 56). A metáfora da espada, paixão, volta, 
como vimos, no texto, espessando o sentido ambíguo e sugestivo, erótico, 
desta cena.

Vejamos outro exemplo: de noite, cada uma das amigas distanciadas a 
pensar na outra, sem nenhuma delas se decidir a dar o primeiro passo para 
se aproximar, ambas paralisadas pelo medo, o som que se multiplica é o pri-
migénio, em inglês ou português (em chinês?) «m»: «O mal, porém, ambas 
estarem ali paralisadas de medo, e não medo uma da outra mas cada qual 
de si. Medo, as duas, dos emaranhados meandros das suas almas» (p. 168). 
E ainda mais um exemplo da ocorrência deste recurso, agora no interior de 
uma parte, e retomado no final do romance: lembrando Lu, Ester imagina-o 
«grave, muito embora o seu vago, vagabundo jeito, como alguém a alvejar 
uma ave em voo» (p. 210), e proliferam os sons «v» fricativos como o ruflar 
das asas. No final do romance, una ideia atormenta Ester, enquanto vai a 
caminho de deixar Macau: se um suicida chinês, de que tem notícia antes de 
partir, ter-se-ia atirado como uma «estrela-cadente», ou se (e voltam o som e 
a imagem da ave) «tal uma ave de grande porte, vasto, o seu voo, e devagar» 
(p. 216). Não saberemos quem é o suicida, apenas o som e a imagem evocam 
Lu para o leitor.

O som «s» percorre o romance todo, junto com os fricativos «f» e «v», e 
os dois bilabiais, e primigénios, «m» e «p», como imagem sugerida tanto do 
suicídio quanto do segredo. Na página 39, «Ester, o seu segredo, ali, o suco 
de um subtil segredo, uma quinta-essência. O segredo e o susto», e logo a 
seguir fala-se dos kwai, os suicidas, sem dizer a palavra suicida nem suicídio, 
mas sugerida pela proliferação anterior de «s».

Outro recurso fónico que produz o efeito de sonoridade material e 
economia sintática é o emprego muito abundante de sons onomatopaicos, 
criados como um significante a mais, que pode ter a função de um adjunto 
e até de uma oração subordinada – «embora toc-toc» (p. 47) –, de um predi-
cado – «Tim-tão-tim, a música metálica» (p. 55) –, de um substantivo – 
«o tique-tique da tesoura», «O rrr do romper do papel» (p. 61). Neste último, 
aliás, acumulam-se onomatopeia e aliteração.

A língua sugere, assinala, alude... os sentidos do silêncio. Esse silêncio 
invade o texto todo do romance, marcando as pausas do encontro/desen-
contro com o Outro cultural, como os silêncios da música, que fazem os sons 
brilharem. Assim, no romance de Maria Ondina, os sons da língua brilham 
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e as significações são insinuadas, a transformar o relato em poesia, música e 
imagem. Como o próprio texto afirma, é a palavra escrita que abre os signi-
ficados para a liberdade: «Melhor que o amor, cartas de amor, porque de 
mais larga e mais livre significação. Ah, o meu fraco por cartas, por letras» 
(pp. 21-22). Cartas, letras, romance, poesia. Esses são, diz-nos Maria Ondina, 
os caminhos pelos quais o encontro/desencontro com o Outro pode ser livre 
e poeticamente representado e, como no ideograma, insinuado e desenhado.
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