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APRESENTAÇÃO DOS ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

Às vésperas de completar sua vigésima edição, o Colóquio de Letras Neolatinas
demonstra sua consolidação como espaço de debate e interlocução, com permanente adequação
às novas demandas do campo científico e às configurações propostas pelos órgãos de fomento.
Da edição de 2019 participaram 27 alunos de Doutorado (15 bolsistas), 33 alunos de
Mestrado (15 bolsistas) e 06 de Iniciação Científica, além dos docentes do PPGLEN, entre
orientadores e co-orientadores. Mantivemos o modelo consagrado de mesas de apresentação de
dissertações e teses em andamento, em sessões abertas ao público da Faculdade de Letras, com
espaço garantido para os alunos de Iniciação Científica que se interessassem em compartilhar
suas pesquisas, reunindo discentes em mesas de Estudos Linguísticos e de Estudos Literários
segundo a afinidade a temas e linhas de pesquisa do Programa, e mesclando mestrandos e
doutorandos vinculados aos estudos do francês, italiano e do espanhol, em suas variantes ibérica
e hispano-americana, e de suas respectivas literaturas.
Os trabalhos se afiliaram às linhas de pesquisa em vigência no Programa, a saber:
“Identidade, cognição e ensino nas línguas neolatinas”, específica da área de Estudos Linguísticos;
“Poéticas, história e crítica”, específica da área de Estudos Literários, e “Estudos da tradução e
contatos linguístico-culturais”, comum a todas as áreas e opções, linha implementada a partir
de junho de 2019 como resultado do processo de reformulação periódica das linhas de pesquisa
do PPGLEN.
Mais uma vez os alunos do Programa foram os coordenadores das sessões, com uma
novidade: entre os debatedores, geralmente um professor do Programa e outro externo, desta vez
se deu destaque aos doutores egressos do Programa, em uma troca que se mostrou extremamente
fértil ao se permitir que os nossos antigos alunos, agora inseridos no mercado e desempenhando
atividades de docência e pesquisa, atuassem como debatedores.
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Ao mesmo tempo, como fruto do processo crescente de internacionalização do
PPGLEN e de sua participação no Programa Capes Print, pudemos contar com a presença
de dois convidados internacionais: Fabiana Cacciapuoti, pesquisadora da Biblioteca Nacional
de Gênova e especialista nos estudos leopardianos, e o professor Alfredo Rodríguez LópezVázquez, catedrático de Literatura Espanhola da Universidade de A Coruña, especialista em
literatura e teatro espanhol dos séculos XVI e XVII. Ambos compuseram a mesa de abertura,
com os trabalhos “Cervantes y el Viaje de Turquía de Pedro de Urdemalas” e “L’officina del
poeta attraverso le carte di Leopardi”.
No último dia, tivemos uma nova mesa, com o professor Marcelo Jacques de Moraes,
diretor da Editora da UFRJ, que apresentou exposição esclarecedora sobre “Política editoral e
política científica” e Margareth dos Santos, da USP, que nos brindou com a palestra intitulada
“Itinerários brasileiros de Joan Ponç: história, arte e cultura nos anos 1950 e 1960”.
Nos Anais que ora apresentamos, estão os textos revisados pelos participantes, a partir
das observações realizadas durante as sessões, incorporando aportes oriundos dos debates. Com
isto, cumpre-se um dos objetivos do Colóquio, que é o de propiciar aos alunos do PPGLEN
a experiência completa da participação em um evento e publicação de texto final, resultante
de diversas etapas, do resumo, ao texto prévio da apresentação, exposição oral e debate até a
reelaboração do texto a partir das discussões suscitadas. Afinal, a produção do conhecimento é
um processo contínuo e coletivo, sempre.
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A LUTA POR UM ESPAÇO DE ENUNCIAÇÃO NOS TESTEMUNHOS
MEDIADOS DE TRÊS MULHERES INDÍGENAS ANDINAS
Antonia Claudene de Lima Santos
PPGLEN UFRJ
Nossa pesquisa tem como objetivo investigar a questão da luta por um espaço de
enunciação de mulheres indígenas nas obras de testemunho mediado peruano Gregorio
Condori Mamani - Asunta Quispe Huamán. Autobiografia (2014); Hijas de Kavillaca (2002);
Hilos de mi vida (2010). Deteremo-nos em responder alguns questionamentos surgidos a
partir da questão principal que direciona nossa investigação, a saber: como ocorre a luta pela
construção de um espaço de enunciação travada pelas mulheres indígenas testemunhantes nas
diferentes obras analisadas?
Partindo desse questionamento inicial, nos perguntamos também: como se dá a
autorepresentação das mulheres indígenas nesses testemunhos mediados; qual o papel da
mulher indígena andina para a construção de um discurso outro sobre ela; a partir de onde
“falam” e como se constroem os discursos dos gestores textuais e das testemunhantes nas obras
de testemunho analisadas?
A priori, nossa hipótese é a de que as obras revelam um progressivo aumento de um
espaço de enunciação da mulher indígena dentro da cidade letrada, conquistado por suas lutas
reivindicatórias e por seu envolvimento em movimentos sociais como lideranças. Essas ações
refletem uma maior visibilidade dada à mulher indígena no Peru e um espaço discursivo que se
amplifica cada vez mais para elas.
A primeira obra com que trabalhamos é o testemunho de Asunta Quispe Huamán que
compõe a obra Autobiografia: Gregorio Condori Mamani/Asunta Quispe Huamán (1976). Esta
obra foi produzida em um período no qual o testemunho hispano-americano vivia seu auge,
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impulsionado por fatos históricos como a Revolução Cubana e as várias guerras na América
Central. Esse gênero discursivo buscava ser um espaço no qual a voz do outro pudesse ser
ouvida e sua versão da história pudesse ser contada e reconhecida. Essa obra passou por várias
edições: a primeira publicada em 1976 traz o relato de Asunta, no entanto, ele aparece num tom
menor e nos paratextos que compõem a obra não há qualquer sinal de que ali apareça a história
de vida da esposa de Gregorio Condori Mamani. Na publicação que obtivemos, datada de 2012,
verificamos uma reformulação desses paratextos: ali o nome de Asunta também aparece na capa
da obra, assim como a representação de sua imagem junto ao esposo. O conteúdo da obra não
foi alterado, ambos os relatos seguem ocupando o mesmo número de páginas: o de Gregório
ocupa por volta de 100 páginas e o de Asunta cerca de 50 páginas.
Além desse aspecto, a narrativa de Asunta Quispe Huamán conta com o relato de diversos
fatos extremamente violentos, mostrando um pouco da dura realidade vivida pela mulher
indígena peruana no país. Estabelecendo um contraponto com outras obras testemunhais que
também tiveram notoriedade no período de 1970 no cenário hispânico, como os testemunhos
de Rigoberta Menchú e Domitila Chungara, notamos que através de sua narrativa Asunta se
mostra como uma mulher que não tem uma perspectiva política, nem de luta de classes da
realidade que nos apresenta em seu relato, revelando-se assim como uma “outra” em relação
às outras indígenas que citamos anteriormente. A indígena se revela como “outra” porque não
diz claramente em seu texto que reivindica um novo lugar para a mulher indígena no Peru,
tampouco mostra conhecimento de assuntos como a luta de classes, o feminismo, a teologia da
libertação e vários outros conhecimentos históricos e sociais que influenciaram o discurso de
suas companheiras de testemunho, seu texto nos escancara a rudeza de sua vida, mas não tem
um tom reivindicativo, aponta o racismo e a opressão sofridos pela mulher indígena em sua
sociedade e nos convida para conhecer um pouco de seu mundo e de sua cultura.
A segunda obra com a qual trabalho, Hijas de Kavillaca, é o conjunto de relatos de
mulheres indígenas de diferentes idades que vivem em uma comunidade indígena próxima à
capital peruana. Esta obra foi publicada em 2002 com a colaboração de alguns órgãos peruanos
responsáveis por estudos sobre a mulher (CENDOC/Flora Tristán) e a Universidade Nacional
Mayor de São Marcos. Nosso interesse nesses relatos se deve ao fato de nos apresentarem
um outro sujeito para discutirmos a questão do gênero testemunho: o sujeito coletivo. Além
disso, a obra revela a persistência da narrativa testemunhal em contar, revelar a história do
outro. Para alguns teóricos, como aponta João Camilo Penna (2003), que acreditavam que o
testemunho havia se esgotado e anunciavam sua morte, testemunhos como esse mostram que o
gênero continua vivo e que enquanto houver corpos com fome, com dor e vítimas de violências
e opressões terríveis causadas pelas instituições que estão no centro do poder nas sociedades
ocidentais, o testemunho existirá e será o espaço discursivo onde essas vozes serão escutadas e
sua história será contada.
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A terceira obra, Hilos de mi vida, mediada pela educadora alemã Waltraut Stolben, traz
o testemunho de Hilaria Supa Huamán, ativista indígena e feminista no Peru e ex-congressista.
A obra conta com três publicações: a primeira em espanhol com o título Hilos de mi vida:
testimonio de una campesina quéchua, datada de 2002; a segunda em alemão e inglês, datada
de 2008; a terceira publicada em espanhol pelas edições do Congresso da República do Peru,
com o título Hilos de mi vida, datada de 2010. Nesta obra a indígena Hilaria Supa narra sua vida
no campo e os fatos que a levaram a tornar-se uma ativista política e indígena no Peru.
Hilaria Supa começa seu relato contando sua vida no campo, sua migração para a cidade
de Cusco e os serviços que fez para sobreviver, trabalhando como empregada doméstica em sua
infância. Durante seu trabalho como doméstica, é violentada por um de seus patrões ao atingir a
puberdade. Aos treze anos migra para a capital peruana, onde se casa e tem dois filhos. Após a
morte de seu marido e por encontrar-se doente com artrite, Supa Huamán deixa seus dois filhos
com seus sogros em Cusco e retorna a Lima. Ali, casa-se novamente e gera mais um filho. Com
o auxílio de ONGs, Supa Huamán torna-se líder indígena e ativista feminista.
A líder indígena obteve maior visibilidade na sociedade peruana a partir da denúncia
que fez a respeito das esterilizações forçadas de mulheres indígenas realizadas durante o
governo do presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) em seus programas de controle
de crescimento da população.
O testemunho de Supa Huamán nos revela a luta da mulher indígena por uma vida
melhor, além disso, suas ações como ativista e congressista contribuíram para que a cultura e o
povo quéchua tivessem maior valorização na sociedade peruana atual. Zevallos Aguilar (2014)
destaca que o testemunho de Supa Huamán, diferentemente de outros testemunhos de mulheres
indígenas que nunca conseguem superar sua situação de opressão e invisibilidade social, como
vemos no testemunho de Asunta Quispe Huamán, a obra Hilos de mi vida narra a superação
e empoderamento de uma mulher indígena cuja famosa carreira política a leva ao Congresso
Peruano.
Consideramos que as três obras mostram as lutas e sofrimentos de inúmeras mulheres
indígenas do Peru representadas pelas indígenas dos testemunhos. Como obras de testemunho
que reivindicam o “outro”, o subalterno, estes relatos apresentam narrativas que nos permitem
conhecer a versão das mulheres indígenas acerca dos fatos históricos e a possibilidade de se
contar outras histórias além daquelas oficiais, pois como nos apontou Walter Benjamin, é
necessário escovar a história a contrapelo, revelando outras versões e ouvindo outras vozes.

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

17

ESTUDOS LITERÁRIOS

Referências
ACHUGAR, Hugo. Historias paralelas / Historias ejemplares: la historia y la voz
del otro. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Lima, Año XVIII, Nr. 36,
pp.49-71, 2do. semestre de 1992.
_______________. Planetas sem boca: escritos efêmeros sobre arte, cultura e literatura. Trad.
Lyslei Nascimento. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
ACHUGAR, Hugo y BEVERLEY, John. La voz del otro: testimonio, subalternidad y verdad
narrativa. 1ª Edición. Latinoamericana Editores: Lima, 1992.
BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: ___. Obras escolhidas. Magia e técnica,
arte e política. 3a ed. São Paulo: Brasiliense, 1987.
BEVERLEY, John. La voz del otro: testimonio, subalternidad y verdad narrativa. Revista de
Crítica Literaria Latinoamericana, Lima, Año XVIII, Nr. 36, pp.7-19, 2do. semestre de 1992.
CARR, Robert. Re(-)presentando el testimonio: Notas sobre el cruce divisorio primer mundo
/ tercer mundo. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Lima, Año XVIII, Nr. 36, pp.7394, 2do. semestre de 1992.
CENDOC-Mujer e Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Org). Hijas de Kavillaca:
tradición oral de mujeres de Huarochirí. Lima: F&F Editorial, 2002.
ESCALANTE, Carmen y VALDERRAMA, Ricardo. Gregorio Condori Mamani – Asunta
Quispe Huamán. Autobiografia. Cusco: Ceques Editores, 2014.
FERNÁNDEZ, Hans. De migrantes, cuentistas, abigeos y cantores: el enfoque culturalista
en los testimonios andinos Gregorio Condori Mamani y Nosotros los humanos. Berlin: Logos
Verlag Berlin GmbH, 2010.
FRANCO, Jean. Si me permiten hablar: La lucha por el poder interpretativo. Revista de Crítica
Literaria Latinoamericana, Lima, Año XVIII, Nr. 36, pp.109-116, 2do. semestre de 1992.
LIENHARD, Martín. La voz y su huella: escritura y conflicto étnico-social en América Latina
(1492-1988). La Habana: Casa de Las Américas, 1990.
__________. (org.). Testimonios, cartas y manifiestos indígenas (desde la Conquista hasta
comienzos del siglo XX). Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1992.
__________. Voces marginadas y poder discursivo en América Latina. Revista Iberoamericana.
Vol. LXVI, Núm. 193, Octubre-Diciembre 2000, 785-798
ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

18

ESTUDOS LITERÁRIOS

MARTÍNEZ HUAYTÁN, Eduardo. Indigenismo, antropología y testimonio en el Perú: rupturas,
ampliaciones y plataformas de representación. Revista Desde el Sur, Volumen 6, número 1,
pp.31-34, Lima, 2014.
MARTÍNEZ HUAYTÁN, Eduardo. La voz, el viento y la escritura: representación y memoria
en los primeros testimonios de mujeres en el Perú. Perú: Fondo Editorial Universidad San
Ignacio de Loyola, 2013
MORAÑA, Mabel. Documentalismo y ficción: testimonio y narrativa testimonial
hispanoamericana en el siglo XX. In: América Latina: Palavra, Literatura e Cultura. Vol. 3. Ana
Pizarro (org.). São Paulo: Memorial, 1995.
PENNA, João Camillo. Este corpo, esta dor, esta fome: notas sobre o testemunho
hispanoamericano. In: SELIGMANN-SILVA, Márcio, org. História, memória, literatura.
Campinas: Ed. Unicamp, 2003.
RAMA, Ángel. A cidade das letras. Trad. Emir Sader. São Paulo: Brasiliense, 1985.
RANDALL, Margaret. ¿Qué es y cómo se hace un testimonio? Revista de Crítica Literaria
Latinoamericana, Lima, Año XVIII, Nr. 36, pp.21-45, 2do. semestre de 1992.
SUPA HUAMÁN, Hilaria. Hilos de mi vida. Lima: 2ª ed. Lima: Ediciones del Congreso del
Perú, 2010.
VERA-LEÓN, Antonio. Hacer hablar: La transcripción testimonial. Revista de Crítica Literaria
Latinoamericana, Lima, Año XVIII, Nr. 36, pp.181-199, 2do. semestre de 1992.
VIERA MENDOZA, Sara. Entre la voz y el silencio: las hijas de la diosa Kavillaca. Lima:
Fondo Editorial de la UNMSM, 2012.
YÚDICE, George. Testimonio y concientización. Revista de Crítica Literária Latinoamericana,
Lima, Año XVIII, Nr. 36, pp.207-227, 2do. semestre de 1992.
ZEVALLOS-AGUILAR, Juan. A propósito de Andean Lives. Gregorio Condori Mamani y
Asunta Quispe Huamán. Apuntes sobre la hipercanonización y negligencias de la crítica del
testimonio. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Lima-Berkeley, Año XXIV, Nr. 48,
pp.241-248, 2do. semestre de 1998.
________________________. Transformación de la nueva narrativa quechua del Perú
contemporánea (2010-2014). Revista Canadiense de Estudios Hispánicos. Canadá, pp.438-456,
2do semestre de 2014.

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

19

THE PRESENCES: UMA ANÁLISE DA REESCRITA DE MITOS
FEMININOS EM BORDERLANDS/LA FRONTERA: THE NEW MESTIZA,
DE GLORIA ANZALDÚA
Camila Montinho da Silva – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ
O tema da minha pesquisa se concentra nos mitos femininos abordados em Borderlans/
La Frontera: the new mestiza, livro publicado em 1987 por Gloria Anzaldúa. O meu interesse
pela autora surgiu durante a graduação, quando pesquisava o mito de Malinche, e me deparei
com a discussão em La Frontera sobre a problemática da traição historicamente associada à
figura de Malinche pela cultura mexicana e, segundo a autora, também pelos chicanos. Por isso
a citação: “o pior tipo de traição consiste em nos fazer acreditar que a índia existente dentro
de nós é a traidora (ANZALDÚA, 2012, p. 44)” despertaram-me inquietação necessária para
iniciar uma pesquisa mais profunda sobre sua obra de maior relevância para os estudos de
fronteira.
Borderlands/La frontera: the new mestiza (1987) é uma livro híbrido, que mescla
diferentes tipos textuais, como ensaios, memórias, ditos populares, música, poemas e elementos
autobiográficos, resultando em uma auto-história - termo utilizado pela autora para definir a sua
escrita. Mesmo o código utilizado em sua construção não é homogêneo, uma vez que se tem o
inglês, o espanhol e algumas expressões em nahuatl.
A obra reflete a formação profissional de Glória Anzaldúa, chicana de sexta geração,
nascida no Vale do Rio Grande, no Sul do Texas, a cerca de quarenta quilômetros da
fronteira entre México e Estados Unidos. Após concluir seus estudos na Universidade Pan
American, atuou como professora e, posteriormente, na Califórnia, desenvolveu trabalho
editorial, publicando, em parceria com Cherríe Moraga, a antologia de poemas e ensaios
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This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color (1981). Um dos livros
mais citados no campo dos estudos feministas, o trabalho reuniu experiências de mulheres
que compreendiam que as relações de poder existentes no campo social não estavam restritas
unicamente ao gênero. No mesmo período, Glória Anzaldúa passou a desenvolver seus próprios
escritos como ensaísta e poeta, os quais resultaram na publicação de Borderlands/La Frontera.
A obra colocou em evidência, a partir do ponto de vista da mulher chicana, homossexual
e lésbica, questões referentes às diferenças, não mais entre homens e mulheres, mas entre as
próprias mulheres dentro do movimento feminista. Autoras como Angela Davis já haviam
chamado a atenção para este debate ao tratar, em Mulheres, Raça e Classe (1981), da
interseccionalidade - termo proposto por Kimberlé Crenshaw anos depois (1989), que busca
revelar, como observa María Lugones:
o que não é visível quando categorias como gênero e raça são conceitualizadas
separadamente. O movimento para intersectar essas categorias foi motivado
pelas dificuldades de tornar visível aquelas/es dominadas/os e vitimizadas/os nos
termos de ambas categorias. (...) É somente quando percebemos o entrelaçamento
ou fusão do gênero e da raça que vemos efetivamente a mulher de cor
(LUGONES, 2007. p. 192-3).

Com isso, a discussão em Borderlands/la Frontera gira em torno de uma realidade
singular ao dissecar questões próprias da mulher mestiça, que se sente estrangeira dentro das
múltiplas culturas pelas quais transita. Uma vez que não é permitido pertencer a um lugar, é
preciso clamar por um novo espaço, uma nova cultura mestiça (ANZALDÚA, 2012, p. 44).
O início do caminho a ser percorrido para a criação de uma nova mestiça se encontra em
um ponto físico: a fronteira geográfica imposta entre os Estados Unidos e o México, definida
como “uma ferida aberta em que o Terceiro Mundo se choca contra o primeiro e sangra. (...) o
sangue vital dos dois mundos é fundido para formar um terceiro país - uma cultura de fronteira”
(ANZALDÚA, Gloria, 2012. p. 25). A partir de então, surge neste contexto de deslocamento a
alusão às demais fronteiras, como as psicológica, sexual e espiritual, que, segundo a autora, não
são particulares da região mencionada, mas estão presentes em todos os espaços em que duas
ou mais culturas coexistem (ANZALDÚA, Gloria, 2012. p. 18).
O próprio conceito de fronteira é problematizado, como observa Sonia Torres (2005),
ao caracterizar um espaço fluido em vez de remeter aos aspectos puramente totalizantes e
arbitrários. A consciência da nova mestiça é, portanto, resultante da migração dessas fronteiras
arbitrárias, “unnatural boundaries”, para um novo espaço. É preciso entender, entretanto, que
esse terceiro elemento não se trata apenas da junção entre duas oposições.
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Gloria não está dizendo: bem, aqui há duas oposições e o resultado dessa
contradição gera um novo, um terceiro caminho. Não, não... Ela está
dizendo que esses opostos tiveram de ser excluídos - eles não eram um
fundamento, apenas atrapalhavam a criação do que ela buscava. Não houve
combinação linear de duas contradições para criar uma terceira; Gloria viu
que entre as contradições havia um lugar de possibilidade não explorado.
Um lugar que ela, pelo ato de escrever de dentro dele, aprenderia a ocupar
(ANZALDÚA, 2012. p. 15. Nota do editor).

El lenguage de la frontera: construção da obra
Em sua estrutura, a obra é dividida em duas partes, a primeira, intitulada Atravesando
Fronteras/ Crossing Borders, é composta por textos de cunho teórico; enquanto a segunda,
Un agitado viento/ Ehécatl, the wind, é composta por poemas. Nesta auto-história, tem-se
a invocação de mitos femininos, tanto do universo pré colombiano na figura de diversas
deusas, quanto do imaginário mexicano, como a Virgem de Guadalupe, Malinche e
Llorona: “Eu escrevo os mitos em mim, os mitos que sou, os mitos que quero me tornar”
(ANZALDÚA, 2012, p. 93). Interessa-me analisar como esses mitos se relacionam com a
discussão sobre a nova mestiça presente na obra.
É justamente esse terceiro lugar que configura a nova consciência mestiça, que quebra
as dualidades as quais condenam os viventes (principalmente mulheres) de fronteira ao lugar de
não pertencimento e às exclusões múltiplas histórica, política e social. Livre das classificações
e dos paradigmas de oposição, das sínteses e dos lugares-comuns, a nova mestiça convive com
as contradições e ambiguidades, transita entre as três culturas (mexicana, anglo e indígena)
diluindo os aspectos unitários dos conceitos impostos.
Essa articulação possibilita esmiuçar as diferenças existentes dentro da própria diferença,
como será visto a seguir. “Essa dicotomia [ocidental] é a raiz de toda violência. Não só o
cérebro foi dividido em duas funções, mas também a realidade. Assim as pessoas que habitam
duas realidades são forçadas a viver na interface entre as duas. É o caso da índia e da mestiça”
(ANZALDÚA, 2012. p. 59. Grifo da autora).
De acordo com Sonia Torres (2001, p. 25), a literatura chicana preserva o movimento
de intercalar a tradição hispânica com sua realidade particular, bilíngue e bicultural. Gutiérrez
(2015), ao propor uma discussão sobre as características de um livro híbrido, pontua que este
pode estar associado a três elementos: ao contato entre duas ou mais culturas, culminando no
“cruzamento de tradições culturais diversas presentes no mesmo texto” (p. 96); à mescla de
diferentes línguas; e à mistura de dois ou mais gêneros textuais. Com isso, costuma-se gerar um
conflito para classificação de uma obra, como é o caso de Borderlands, que compreende os três
elementos mencionados por Gutiérrez:
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Segundo esses critérios, as formas híbridas parecem se colocar
intencionalmente em um lugar incômodo em relação a esse pacto social e
às expectativas dos leitores de obras literárias. Tratar-se-ia, para usar os
termos propostos por Bakhtin (2003), de uma possível interpenetração de
diversas esferas associadas com determinados gêneros do discurso que, ao se
imbricarem, geram complicações para sua definição, assim como para o claro
estabelecimento de categorias de leitura (2015, p. 108).

Ao teorizar sobre a estética da criação, Bakhtin (1997) postula que todo grande conjunto
verbal é integrado por um complexo sistema, cuja pluralidade atinge todos os seus níveis,
“em cada palavra há vozes, vozes que podem ser infinitamente longínquas, anônimas, quase
despersonalizadas (...), inapreensíveis, e vozes próximas que soam simultaneamente”. Para o
autor, a hibridação consiste na mistura ou encontro de linguagens sociais diversas dentro do
mesmo enunciado, que pode ser usada de forma intencional em uma forma artística, como
o romance, que é um terreno discursivo propício para o surgimento de vozes, linguagens e
consciências que entram em contato e coexistem.
Em Borderlands, as vozes se mesclam de modo a gerar um entrecruzamento incessante
de imagens, culminando em uma espécie de um manifesto, em que o trânsito de culturas está
presente desde a forma até a significação do discurso, enfatizando a experiência de fronteira
-- zona de hibridação por excelência.
The presences: mitos invocados na arte de fronteira
Neste ponto, torna-se importante mencionar as contribuições de Mircea Eliade, para
qual o mito é “uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e
interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares” (ELIADE, 1972, p. 11).
O mito, sempre fundacional, narra as origens, o começo, como determinada coisa surgiu. Em
Borderlands, a cosmogonia é vista frequentemente, assim como todo o universo da cosmovisão
pré-colombiana.
Na introdução de This Bridge we call home: radical visions for transformation (2002),
Ana Louise Keating chama a atenção para a presença de um “ativismo espiritual” na obra
de Anzaldúa, que consiste em uma síntese do ativismo social e de uma visão espiritual, um
ativismo comprometido com a compreensão e reverência pelo mundo humano e uma forma de
espiritualidade que norteia suas práticas pela justiça e pela paz.
Muitas imagens são utilizadas repetidamente em Borderlands, como a da serpente,
principal símbolo da América pré-colombiana, que está presente em todo percurso narrativo
pela ligação existente entre a feminilidade e os mistérios e perigos representados pela
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serpente: “ela, o símbolo do desejo sexual sombrio, o ctônico (submundo), o feminino,
o movimento serpentino da sexualidade, da criatividade, a base de toda energia e vida”
(ANZALDÚA, 2012, p. 57).
São invocadas, nesse panorama, algumas deusas como Chalchiuhtlicue (deusa das águas
doces), Chicomecoatl (deusa do milho, da vegetação e da fertilidade), Huixtocihuatl (deusa do
sal e das águas salgadas), Cihuacóatl/Mulher Serpente (deusa ancestral da guerra, da terra e dos
partos), Tlazolteotl (deusa da fertilidade e dos desejos) e Coatlicue (mãe dos deuses, da lua e
das estrelas). Há, ainda, uma reflexão aprofundada sobre três importantes figuras pertencentes
ao imaginário mexicano:
Os chicanos possuem três mães. Todas as três são mediadoras: Guadalupe, a
virgem mãe que não nos abandonou, la Chingada (Malinche), a mãe violada
que nós abandonamos, e la Llorona, a mãe que procura por suas crianças
perdidas e é uma combinação das outras duas (...) A verdadeira identidade
das três foram subvertidas -- Guadalupe para nos fazer dóceis e pacientes, la
Chingada para nos fazer sentir vergonha de nosso lado indígena, e la Llorona
para manter um povo resignado (ANZALDÚA, 2012, p. 53).

Em vez de estabelecer uma oposição, entretanto, entre a virgem e a impura (Guadalupe/
Malinche), como é tradicionalmente feito, ou enaltecer a figura indígena em detrimento
do símbolo de poder de uma cultura dominante, Gloria Anzaldúa compreende a imagem
de Guadalupe como um símbolo ambivalente. Cultuada por mexicanos dos dois lados da
fronteira, ela é capaz de unir diferentes povos, religiões e linguagens, fazendo a ligação entre
as culturas indígena e hispânica. De forma semelhante, Coatlicue, que é antecessora asteca
de Guadalupe, é quem compõe relação complementar [com Guadalupe]: “o primeiro passo
é esquecer a dicotomia puta/virgem e ver Coatlalopeuth-Coatlicue na Mãe Guadalupe”
(ANZALDÚA, 2012, p. 106. Grifos da autora).
Coatlicue representa a vida e a morte, ou seja, é a síntese de dualidades e, além disso, de
uma terceira perspectiva - algo além de mera dualidade ou de síntese de dualidades. Por estar
além das oposições binárias tão combatidas pela reflexão de fronteira, ela configura o estágio
inicial da travessia, do deslocamento para uma nova consciência mestiça: “em sua figura, todos
os símbolos importantes para a religião e filosofia astecas estão integrados. (...) Ela é a fusão
de oposições: da águia e da serpente, do paraíso e do submundo, vida e morte, mobilidade e
imobilidade, beleza e horror” (ANZALDÚA, 2012, p. 69).
A minha hipótese é a de que os mitos femininos em Borderlands questionam os sujeitos
das representações tradicionais, rasurando-as e utilizando outro caminho para redizer os
vários nomes da Mulher que não estão presentes nos sistemas canônicos. Esse outro caminho
configura a nova consciência mestiça, que quebra as dualidades as quais condenam os viventes
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(principalmente mulheres) de fronteira ao lugar de não pertencimento e às exclusões múltiplas
histórica, política e social. Livre das classificações e dos paradigmas de oposição, das sínteses e
dos lugares-comuns, a nova mestiça convive com as contradições e ambiguidades, transita entre
as múltiplas culturas, diluindo os aspectos unitários dos conceitos impostos.
El retorno: considerações finais
Como mestiça, eu não tenho país, minha terra natal me expulsou; no entanto,
todos os países são meus porque eu sou irmã ou amante em potencial de todas
as mulheres. (Como lésbica, eu não tenho raça, meu próprio povo me rejeita;
mas eu sou de todas as raças porque a queer em mim existe em todas as raças.)
Eu sou sem cultura porque, como feminista, desafio as crenças culturais/
religiosas coletivas de origem masculina dos indo-hispânicos e anglos;
entretanto, tenho cultura porque estou participando da criação de uma outra
cultura, uma nova história para explicar o mundo e a nossa participação nele,
um novo sistema de valores com imagens e símbolos que nos conectam uns
aos outros e ao planeta. Soy un amansiamento, sou o ato de juntar e unir que
não apenas produz uma criatura tanto da luz como da escuridão, mas também
uma criatura que questiona as definições de claro e de escuro e lhes dá novos
significados (ANZALDÚA, 2012, p. 102-103. Grifos da autora).

Ao finalizar a primeira parte de Borderlands/la fronteira indicando uma direção para
a nova consciência mestiça, Gloria Anzaldúa retoma o começo da reflexão, indicando que o
caminho a ser percorrido, citado durante toda a obra, não se trata de um percurso linear e
progressista. Trata-se de uma história cíclica em que começo e fim e se reencontram, apontando
novos significados para figuras semelhantes, tal como em um ciclo serpentino (Saldívar-Hull
apud Sonia Torres).
Se há, no primeiro capítulo - intitulado “Homeland” -, uma crítica ao imaginário
mexicano de retorno ao paraíso perdido de Aztlán, há, no último capítulo, uma reflexão sobre
a terra natal e sobre a luta de sobrevivência na fronteira. O purismo concebido pela ideia de
retorno dá lugar à inscrição de um ser “atravessado” em modos plurais de ser e de pertencer,
longe de aceitar e “comprar” todos os mitos de sua cultura de origem, criando formas novas e
oferecendo outras alternativas a partir do contato entre duas ou mais culturas.
Os paradoxos e as contradições pertencentes a todas as culturas citadas são colocados
em discussão, assim como a necessidade de superá-los e combater as práticas dominantes de
estabelecimento de conceitos binários responsáveis por toda violência simbólica e física a qual
são submetidas as mulheres mestiças. Gloria Anzaldúa traz, através de seu texto performático e
da incorporação e rasura de mitos de diferentes origens, as potências de cada área, recuperando
as forças de cada cultura e organizando o movimento - sempre em processo, nunca terminado
ou solucionado, já que não busca soluções, de sobrevivência da fronteira: é imperativo que
mestiças se apoiem umas às outras” (ANZALDÚA, 2012. p. 106).
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O JOGO DA PERSEGUIÇÃO:
ANÁLISE DA FIGURA DO PERSEGUIDOR COMO JOGADOR NA
CONTÍSTICA DE JULIO CORTÁZAR
Clarice Goulart Pedrosa – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ
Em seu livro Outsiders: estudos de sociologia do desvio (2009), o sociólogo americano
Howard Becker dedica-se a analisar sujeitos que classifica como desviantes, ou seja, “aquele[s]
que se desvia[m] das regras do grupo” (BECKER, 2009, p. 17) ou ainda, aqueles “que varia[m]
excessivamente com relação à média.” (ibid., p. 18). No texto, Becker deixa clara sua posição
acerca da categorização dessas figuras, apontando que o que as torna desviantes, ou outsiders, é
o rótulo atribuído por uma parcela da sociedade que se encontra historicamente em posição de
poder e, portanto, pode impor sua própria noção de normalidade.
Consoante à essa análise de Becker, o filósofo francês Jean-Luc Nancy dá um passo, em
seu texto La comparution, em direção ao aspecto referente à diferença entre sujeito “normal”
e desviantes que será ponto central de nossa reflexão nesse trabalho. Nancy, partindo de uma
leitura acerca do comunismo, põe em evidência a questão da figuration dos sujeitos no contexto
social em que estão inseridos. O filósofo afirma que a comunidade figura o que é aceito e o que
não é aceito, criando estereótipos que terão como principal consequência a exclusão. Ele afirma:
a comunidade (em seu conceito orgânico ou místico, ou seja, essencialmente,
em todos seus conceitos conhecidos, filosóficos e políticos), sempre exclui, e
por princípio. A exclusão pode ser chamada de distinção, exílio, banimento,
sacrifício, desprezo, marginalização, identificação, normalização, seleção,
eleição, raízes, etc. (...) Mas para excluir, a exclusão deve designar: ela nomeia,
ela identifica, ela dá forma. O “outro” é uma figura imposta ao infigurável.
(NANCY, 1991, pp. 103-104)1
1 Nossa tradução de “la communauté (dans son concept organique ou mystique, c’est-à-dire, pour
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Dessa forma, a figuração é capaz de definir o espaço a ser ocupado por cada sujeito na
sociedade, criando múltiplas formas de exclusão, seja ela por um apagamento da representação
de certas comunidades – como se deu durante séculos em relação à comunidade lgbt, por exemplo
– ou pelo que Judith Butler denomina no ensaio Vida Precária (2011) “enquadramento”, “o
uso do rosto (...) no sentido de efetivar a desumanização.” (BUTLER, 2011, p. 24), criando a
“absorção hiperbólica do mal no próprio rosto, nos olhos.” (ibid, p. 26). Assim, são estabelecidas
não apenas as regras aceitas socialmente, como também os sujeitos que se enquadram ou não na
ordem, criando “monstros” reais e figuráveis na sociedade.
Ainda nesse mesmo ensaio, Butler atribui à mídia parte da responsabilidade desse
enquadramento aplicado à certos sujeitos, porém, podemos dizer que antes mesmo da mídia,
a literatura consolidou-se como espaço de reprodução de certos valores sociais, afinal “toda e
qualquer narrativa, fatual ou ficcional, independentemente do seu grau de compromisso com o
sistema semionarrativo real-naturalista, reproduzirá, sempre, em sua macroestrutura intratextual,
imagens de mundos e submundos possíveis” (GARCÍA, 2018, p. 209). Isso não significa dizer,
como aponta Flavio García no artigo citado acima, que a literatura funciona como espaço
mimético em relação ao mundo objetivo, mas sim que não pode ser completamente dissociada
dos referentes desse mundo.
Tendo isso em vista, voltemos, portanto, a questão dos sujeitos divergentes, ou outsiders.
Como mencionado anteriormente, historicamente nossa sociedade sempre foi em maior ou
menor grau dividida entre sujeitos de “identidade normal” (SILVA, 2007, p. 83) e grupos
marginalizados, desviantes. Sendo assim, questões que tangenciam a diferença e “disputa”
entre esses dois polos tornaram-se temática frequente na literatura mundial, seja numa tentativa
de reafirmar a força das regras estabelecidas por sujeitos dominantes, seja – principalmente a
partir do século XX – para questioná-las.
É importante apontar, porém, que apesar de existir atualmente um número considerável
de textos literários que combatem o estigma de grupos desviantes, quantitativamente a produção
que reforça certos preconceitos é mais expressiva, criando dificuldade em romper totalmente
com diversos estereótipos.
Esse é o caso da subcategoria de sujeitos perseguidores, uma das mais exploradas na
literatura, principalmente em narrativas fantásticas. É frequente nos depararmos com assassinos,
psicopatas, monstros míticos, assediadores e muitos outros tipos de figuras maléficas que
possuem como uma de suas características principais a veia perseguidora. William Wilson,
personagem do conto homônimo de Edgar Allan Poe, Joe Goldberg do romance best-seller You
de Caroline Kepnes, e centenas de outros personagens da literatura mundial vêm contribuindo
l’essentiel, dans tous ses concepts connus, philosophiques et politiques) exclut toujours, et par principe.
L’exclusion peut se nommer distinction, exil, bannissement, sacrifice, mépris, marginalisation,
identification, normalisation, sélection, élection, racines, etc. (...)Mais pour exclure, l’exclusion doit
désigner : elle nomme, elle identifie, elle donne figure. L’« autre » est une figure imposée à l’infigurable.”
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para a construção de uma lógica de fácil associação entre a figura do perseguidor e os referentes
mais diretos ao mal humano. O ato de perseguição, na maioria das vezes em que é posto em
evidência em produções literárias, reproduz seu sentido mais imediato, aquele que se apresenta
nos dicionários, sendo representação de algo que é popularmente visto como intrinsecamente
negativo. O perseguidor surge, portanto, como sinônimo de “algoz”2, ou ainda, “anticristo”,
sendo definido como “que ou aquele que persegue, acossa, importuna ou atormenta.”3.
Apesar dessa clara tentativa de consolidação da figura do perseguidor como um vilão
por definição, percebe-se, porém, a existência de manifestações desse status na literatura que
não correspondem por completo ao seu sentido mais imediato. Há perseguidores não literais,
que buscam algo que não é palpável, ou ainda aqueles que mesmo perseguindo alguém não o
fazem com intenções perversas, não cometendo atos que os prejudiquem.
É nesse contexto, portanto, que acreditamos estar inserida a figura do perseguidor na
literatura do escritor argentino Julio Cortázar. Ao longo de décadas de sua vasta produção
literária, é possível notar que personagens que configuram esse status surgem em diversas obras
em posição central, transmitindo através de suas perseguições reflexões que vão muito além do
estereótipo vilanesco, sustentado principalmente pelo cânone literário. Os tipos perseguidores
de Cortázar, portanto, não se estabelecem como representantes do “mal” no par dicotômico
Bem x Mal, mas rompem com o caráter puramente perverso associado normalmente a esse tipo
de personagem.
É importante afirmar, porém, que não nos propomos nesse trabalho a fazer uma leitura
que subverta totalmente a noção de perseguidor. Acreditamos que as manifestações desse tipo
na literatura Cortazariana não estão relacionadas à uma tentativa de apresentá-los como sujeitos
intrinsicamente bons, mas sim como uma busca pelo alargamento do significado atribuído
popularmente à essa figura. O perseguidor – ou perseguidores – proposto por Cortázar parece
nascer de uma denúncia às representações daquilo ou daquele que é tido como diferente,
desviante. São sujeitos que chocam por não se encaixarem nos padrões, desrespeitarem as regras
impostas pela sociedade dominante, sendo considerados a partir disso uma ameaça à sociedade.
Tendo isso em vista, nossa reflexão parte do conto “O perseguidor” lançado em 1959.
Essa escolha se dá por acreditarmos que esta é a obra de Cortázar que apresenta um olhar mais
detido no que se refere a figura trabalhada aqui. Desde seu título, passando por sua estrutura
longa para o formato de conto e o foco em um personagem que é definido dentro do próprio
2 PERSEGUIDOR. Dicionário online Dicio. 2019a. Disponível em <https://www.dicio.com.br/
perseguidor/> Acesso em 9 de julho de 2019.
3 PERSEGUIDOR. Dicionário online Priberam. 2019b. Disponível em <https://dicionario.priberam.
org/perseguidor> Acesso em 9 de julho de 2019.
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texto como perseguidor a obra parece buscar a criação de um “manifesto” acerca do status de
perseguidor, rebatendo parte de seu significado e adicionando características à essa figura que
por diversas vezes foi demasiadamente simplificada. Dessa forma, pode-se dizer que apesar
de não ser o primeiro texto em que esse tipo de personagem pode ser detectado na literatura
Cortazariana, é aquele que – assim como o livro Histórias de Cronópios e de Famas faz em
relação à figura do cronópio – permite identificar e nomear tantos outros personagens que
correspondem à esse status na literatura do argentino, pois, ao se aprofundar na construção
desses personagens, cria embasamento para que se possa reconhecer seus mecanismos.
Sendo assim, a primeira questão que nos chama atenção em relação ao personagem
perseguidor do conto homônimo é o fato de sua perseguição não se dar de forma literal.
Historicamente, atos de perseguição aparecem na literatura através de manifestações físicas
da obsessão de um stalker4, seja ela consequência de sentimentos românticos, vingança ou
transtornos de personalidade. Johnny Carter, personagem baseado no saxofonista americano
Charlie Parker, não persegue alguém, ou alguma coisa palpável. Por diversas vezes no texto,
ele busca dar uma explicação do que é isso que procura, mas não a alcança, contentando-se em
afirmar que: “toda a minha vida procurei na minha música que essa porta se abrisse por fim.”
(CORTÁZAR, 2012, p. 85).
Essa porta metafórica de que fala é aquilo que persegue e que diz que vai “morrer sem
ter encontrado” (ibid, p. 83). Ao longo do texto, percebemos que ninguém, nem mesmo Johnny,
sabe o que é que se encontra “atrás da porta”, fator que contribui para gerar um sentimento
incômodo naqueles à sua volta, principalmente no narrador Bruno, seu biógrafo e amigo, que
admite: “Invejo Johnny, esse Johnny do outro lado, sem que ninguém saiba exatamente o que
é esse outro lado. Invejo tudo menos a sua dor (...), mas mesmo em sua dor deve haver o
vislumbre de algo que me é negado. (ibid, p. 34).
A inveja expressa por Bruno nesse trecho explicita o motivo que acreditamos ser central
na manutenção do estigma dado à figura do perseguidor e de sujeitos marginalizados: o medo
do desconhecido. O narrador admite por diversas vezes durante o conto que desconhece as
motivações de Johnny, e que somente entende que ele tem “sua maneira de ver o que eu não
vejo e no fundo não quero ver.” (ibid, p. 29).
Dizer que a perseguição promovida por Johnny é metafórica, que busca algo que ele
ou aqueles a sua volta não alcançam, é, portanto, afirmar que suas ações não se direcionam a
ninguém especificamente, ou até mesmo à alguma coisa. Esse dado contribui para criar em nós
a percepção de que esse sujeito não poderia estar buscando fazer o mal a quem quer que seja,
4 Aqui optamos por utilizar a palavra stalker para recorrer ao sentido mais imediato atribuído a essa
figura, diferenciando-a, portanto, da ideia que buscamos apresentar de sujeitos perseguidores.
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afinal, não é um perseguidor em referência a nada que seja palpável, visível ou até mesmo
mensurável. Apesar disso, percebemos que, ao longo do texto, Bruno e outros personagens
do convívio de Johnny são afetados (ou se sentem assim) frente às suas ações. Seja por seus
surtos, sua música ou a imagem de sua figura, afinal, como aponta Bruno “não é necessário ser
mulher para sentir-se atraído por Johnny. O difícil é girar em torno dele sem perder a distância”
(ibid, p. 59).
Johnny invade sus vidas, mexe com a noção de normalidade dessas figuras. É o sujeito
que “deixa como prenda (...) fantasmas” (ibid, p. 61), que “denuncia a todos com o choque
dos seus ossos, nos transforma em migalhas com a primeira frase de sua música” (ibid, p. 62).
Sendo assim, fica clara que sua capacidade de atingir terceiros não se dá de forma planejada,
não se pretende a acontecer, mas é inevitável, pois a forma que Johnny experiencia a vida vai
contra o que se espera dele. O saxofonista é irresponsável com seus compromissos, não tem
pudor, não se preocupa em fazer dinheiro, mas sente-se interpelado pelo tempo que diz que lhe
“agarra por todos os lados” (ibid, p. 19).
Podemos dizer ainda, que em diversos momentos do texto Johnny expressa afeto por
outros personagens que aparecem no conto. Carter chora pela morte de sua filha mais nova,
se alegra com as visitas de Bruno, preocupa-se em saber após um surto em um estúdio “se os
rapazes falam mal dele, se sua crise prejudicou alguém” (ibid, p. 47). De todas as consequências
de seus atos, é possível dizer que suas ações menos empáticas são direcionadas a ele mesmo,
“ele é o primeiro a pagar as consequências” (ibid, p. 55), sentindo “que está só, completamente
só.” (ibid, p. 52), afinal, é “um pobre-diabo doente e viciado e sem vontade e cheio de poesia e
de talento.” (ibid, p. 54).
O fato de Johnny não ser um perseguidor com características que condizem com a ideia
senso comum desse tipo de sujeito, ou seja, não ser um stalker, contribui para que seja visto
inicialmente como um indivíduo perseguido. Apenas na parte final do conto Bruno chega à
conclusão de que “Johnny não é uma vítima, não é um perseguido como todo mundo acredita”
(ibid, p. 58) e sim um perseguidor. Essa questão contribuirá para duas reflexões acerca desse
tipo de personagem na literatura de Cortázar.
A primeira delas diz respeito a relação entre perseguidor e perseguido. Poderiam essas
categorias de sujeitos se sobreporem fazendo com que um mesmo indivíduo ocupe ambas ao
mesmo tempo? Acreditamos que no conto “O perseguidor” é exatamente essa a situação que
ocorre. Johnny, a princípio, é visto como um perseguido, porém, ao notar-se que ele persegue
algo desde sempre e que por conta disso toma atitudes que chocam, abalam as noções de
normalidade e afetam sujeitos inseridos na lógica das regras impostas pela sociedade dominante,
ele passa a ser automaticamente perseguido por esses sujeitos, pois sua comunidade – assim
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como tantas outras – não permite que os indivíduos sejam desviantes.
Em diversos momentos da narrativa é possível constatar sentimentos negativos de outros
personagens, principalmente Bruno, em relação à Johnny. Não é realizada uma perseguição
literal, porém, o biógrafo afirma que “Talvez no fundo quisesse que Johnny acabasse de uma vez”
(CORTÁZAR, 2012, p. 35) e que ele e outros amigos do saxofonista tentavam constantemente
“salvar nossa ideia dele [Johnny]” (ibid, p. 39), confirmando que a intenção desses personagens
de “identidade normal” era neutralizar as diferenças de Carter que não correspondem com
o modo de vida aceito pela comunidade dominante. Sua genialidade musical, mesmo que
incomum, era aplaudida, enquanto o fato de não dar importância à dinheiro e sucesso eram
questões frequentemente combatidas e reprovadas.
Sendo assim, é possível construir uma leitura acerca do conto que observe Carter
como perseguidor e perseguido. Isso nos leva, portanto, a nossa segunda reflexão: se em “O
perseguidor” o personagem representante do status que buscamos analisar ocupa esses dois
espaços, seria possível que não tenhamos enxergado outros personagens na literatura de Cortázar
como perseguidores, pois esses são confundidos como perseguidos, ou vice-versa? E para além
disso, se tal fator não foi percebido, é possível que essas manifestações do perseguidor tenham
sido lidas a partir do senso comum, como sendo seres malignos?
Antes que possamos analisar nas próximas etapas desse trabalho outras obras do
autor argentino com o intuito de responder tais questões, é necessário apontar uma última
característica do perseguidor Johnny Carter que acreditamos ser fundamental na construção
desse tipo de personagem na literatura de Cortázar. É importante destacar, porém, que essa
marca que observamos não está necessariamente relacionada à um projeto de perseguidor não
maléfico, mas é mecanismo importante na literatura Cortazariana e em tantas outras para a
definição desse status de sujeito, e sendo assim, relevante para que possamos construir uma
melhor análise acerca desse tipo de personagem em obras do autor argentino. Nos referimos,
portanto, à presença da noção de jogo e lúdico nas ações desses personagens.
Nota-se, em “O perseguidor”, que Johnny mesmo não jogando “formalmente” apresenta
ações que tem uma forte ligação com o jogo, não só no que diz respeito à sua relação com a
aposta, mas também com o próprio lúdico, afinal, como aponta Johan Huizinga em seu livro
Homo Ludens: “Os fora da lei, os revolucionários, os membros das sociedades secretas, os
hereges de todos os tipos têm tendências fortemente associativas, se não sociáveis, e todas as
suas ações são marcadas por um certo elemento lúdico.” (2018, p. 15).
O que Johnny faz ao buscar através da música – que por si só já representa o lúdico – o
que está procurando pode ser entendido como uma forma de jogo em que ele busca soluções
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para desvendar o que “está atrás da porta” e, principalmente alcançá-lo. Da mesma forma se dá
sua relação com o tempo. Ele afirma que “se encontrássemos a maneira poderíamos viver mil
vezes mais do que estamos vivendo por culpa dos relógios.” (CORTÁZAR, 2012, p. 25), ao
narrar uma experiência diferente com o tempo em uma viagem de metrô e que o iniciou em uma
espécie de jogo no qual busca romper com o tempo do relógio.
Além disso, muitas de suas ações frente a interações sociais se dão nesse formato.
Johnny sempre age apostando na reação que o outro terá, como menciona Bruno ao dizer que
“o que Johnny estava fazendo me chocava. E ele sabia e riu-se com toda sua bocarra” (ibid, p.
27). Ou ainda, toma atitudes como se jogasse um jogo de azar no qual, a qualquer momento, a
sorte pode mudar, fazendo-o achar que as coisas boas eram “armadilhas para ratos” (ibid, 87).
Após os apontamentos feitos à respeito do texto que acreditamos servir como projeto da
definição de quem é o perseguidor na literatura de Julio Cortázar, nos propomos, nas próximas
etapas desse trabalho, a investigar a figura do perseguidor nos contos “Lejana” (2001), “La
isla a mediodía” (2004), “Manuscrito hallado en un bolsillo” (1997) e “Texto en una libreta”
(1996), buscando saber se é possível enxergar essa figura de forma não maligna que age a partir
do jogo também nesses textos. Nosso objetivo é, principalmente estabelecer um diálogo com os
textos que mostre uma outra faceta de um tipo de personagem tão estigmatizado na literatura,
procurando propagar um olhar acerca de figuras marginalizadas que se proponha a “não
‘apenas’ deixar-se siderar por aquilo que no entanto é siderante, não apenas não enclausurá-lo
numa situação de monstruosidade; (...) [mas] desenclausurá-lo, reportar-se a ele como a um dos
centros efetivos de nosso presente.” (MACÉ, 2018, p. 45).
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A TRAJETÓRIA DE GEORGE SAND
Daiane Basílio de Oliveira – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ

George Sand (1804-1876), pseudônimo de Aurore Amandine Dupin, escritora francesa
do século XIX, é responsável pela produção de uma obra que conta com um significativo número
de romances, novelas, contos e peças teatrais. Em seu extenso projeto de criação literária, é
possível enveredar na observação das estratégias enunciativas empregadas por ela para alcançar
e manter os capitais necessários - econômico, cultural e simbólico - para o seu estabelecimento
em uma posição dominante no campo literário francês de seu tempo.
Diante desta perspectiva, a tese, em desenvolvimento, se dedica a pesquisar o projeto
de criação literária desta escritora e sua trajetória no campo literário a partir do estudo de
romances publicados em diferentes fases de sua carreira literária. Importa a investigação
sobre os procedimentos de escrita dos romances e as ponderações acerca de convicções que se
conformam ou dissentem daquelas apontadas por Sand em publicações autobiográficas, cartas,
diários e ensaios. Busca-se, assim, investigar os valores socialmente e inconscientemente
incorporados ao longo da trajetória que legitimam a escritora no campo literário e a maneira
como são investidos na cena enunciativa.
Como ponto inicial da análise, o estudo da trajetória literária de Sand permite refletir
sobre o peso dos constituintes do campo literário, o modus operandi da criação e produção
literária e a sociedade como sistema contingenciador deste campo. Com isso, os acontecimentos
biográficos são definidos como alocações e deslocamentos no espaço social e não como uma
sucessão de acontecimentos ligados exclusivamente a um indivíduo com um nome próprio,
como principal referência constante (BOURDIEU, 1997, p. 81).
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No bojo dessa leitura, o estudo das relações é priorizado, o individuo é compreendido
através da metodologia comparativa da diferença, dos polos de crenças e exercícios opostos.
Tal perspectiva pensa os espaços sociais como espaços de posições definidos por relações
estabelecidas por capitais. O campo é, por isso, um espaço de conflito e habilidade onde
os integrantes disputam o controle de um capital eficiente. Ainda sob essa perspectiva, é
fundamental o entendimento de que há estados sucessivos no campo e relações objetivas que
unem os participantes. Os habitus se desenvolvem em função desses estados sucessivos e
das condições de produção do campo, por isso são incorporados ao longo da trajetória. Neste
aspecto, Maingueneau (2006) corrobora a ideia com a reflexão de que o campo é o espaço
onde as obras literárias ganham sentido, é onde se constroem os posicionamentos – doutrinas,
movimentos, grupos.
A esfera social é vista por Bourdieu (1997) sob a ótica de uma hierarquia de poder
e privilégio orquestrada por relações econômicas, simbólicas e culturais entre os indivíduos.
O capital econômico é o termo que se refere à propriedade de recursos como renda, salários
e imóveis. Enquanto a totalidade de saberes e conhecimentos advindos da escolaridade são
pertinentes ao capital cultural. O status, o reconhecimento, prestígio e honra ou quaisquer
outros privilégios de ordem de importância transitam nos domínios do capital simbólico.
A trajetória literária de George Sand evidencia uma série de posições no campo literário
que podem se vincular à formulação dos diferentes ou repetidos ethe projetados em seus textos,
os quais legitimam a autora no campo literário e são construídos por meio da instância do
inscritor. Maingueneau (2006) propõe que se examinem três instâncias que gerenciam o estatuto
de autoria, são elas, a pessoa, o escritor e o inscritor, as quais agem em conjunto e se encruzam.
a denominação “a pessoa” refere-se ao indivíduo dotado de um estado civil,
de uma vida privada. “O escritor” designa o ator que define uma trajetória na
instituição literária. Quanto ao neologismo “inscritor”, ele subsume ao mesmo
tempo as formas de subjetividade enunciativa da cena de fala implicada pelo
texto (...) e a cena imposta pelo gênero do discurso: romancista, dramaturgo,
contista (MAINGUENEAU, 2006, p. 136).

Assim, o escritor é a categoria autoral a ser relevada no estudo da trajetória, a mesma
estabelece uma relação com seu posicionamento enunciativo, o inscritor e, por isso, auxilia
a leitura sobre o projeto de criação literária, em termos de concepções acerca da literatura;
da condição de produção, circulação e recepção de seus textos; e das escolhas enunciativas
tais como gênero, temas e estilo. Tal empreitada é possibilitada através da perspectiva do fato
literário restituído aos espaços que o tornam possível, onde foi produzido, legitimado, avaliado
e administrado (MAINGUENEAU, 2006, p. 43).
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O percurso de George Sand enquanto escritora inicia-se em 1832 com a publicação de
Indiana, romance que dedica contundente crítica à sociedade patriarcal, mais precisamente à
forma como a mulher burguesa era tratada na estrutura matrimonial. Segundo a própria autora
na autobiografia Histoire de ma vie (1885), parte substancial de seu projeto de criação literária
descortina problemas enfrentados socialmente pelo povo e pelas mulheres, movimentando-se
em torno de demandas que se ajustassem à conjuntura do Estado Francês.
Sand é fruto de uma dupla ascendência nobre e popular, filha de um aristocrata e oficial
do exército e de uma mulher do povo. Sob os cuidados da avó paterna, estudou no Couvent des
Anglaises onde a educação recebida, embora permitisse o ensino da leitura e escrita, consentia
com o que se esperava para as mulheres de acordo com o código napoleônico, preparava as
meninas de famílias abastadas para a vida prática e útil de boas cristãs, esposas amáveis e mães
cuidadosas.
Nesta época, os interesses de Sand pelo campo artístico começam a ser despertados por
meio de seu gosto pela música e pelo teatro. Contudo, devido à preferência da neta pela vida
silenciosa do convento e o desejo de se tornar freira, Aurore de Saxe faz com que ela retorne
para a propriedade da família e continue seus estudos sob as orientações de um preceptor. Sand
era portadora, dessa forma, de um capital cultural e econômico restrito a uma pequena parcela
das mulheres na sociedade francesa do século XIX.
De acordo com Perrot (2005, p. 385), Sand foi uma “mestiça social” que desde muito
cedo compreendeu a desigualdade social. Excluída da cidadania política, chegou a participar de
reuniões na Câmara dos Comuns em Paris em vestimentas masculinas. Ensejou, por meio da
literatura, opor-se à biologização da diferença entre os gêneros que fazia com que a divisão das
esferas públicas e privadas fosse justificada por fundamentos naturalistas.
O que é um projeto de criação literária para a mulher naquele momento histórico, na
França? George Sand esperava da literatura o cumprimento de uma função social ou política
e condenava o que chamava de “arte egoísta”, aquela que é mercantilizada e está a serviço do
poder e de sua manutenção, bem como a arte pela arte. Para aqueles que defendiam a arte pela
arte, as obras literárias não respondiam a uma razão funcional e era desprovida de objetivo
pedagógico e moral, a arte deveria ser vista como autônoma em sua construção estética. Em
virtude dessas concepções, Sand se opunha a esse grupo cujo contrassenso ultrapassou os
limites do campo literário e fez de Baudelaire e tantos outros inimigos pessoais.
Em carta a Flaubert, a escritora declara que em seus romances repousam suas filosofias,
são elas que direcionam as narrativas e as existências dos personagens (SAND, 1884, p. 360).
Visava obter do leitor, pela força da escrita, um olhar arguidor sobre o coletivo e as instituições.
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Seus romances foram marcados pela observação social que excedia modelos e personalidades
do cenário de seu contexto de produção. É possível inferir que a intenção da escritora resultou
em seu reconhecimento na época e na contemporaneidade, “marcar época é 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).
A restrição da liberdade de expressão determinava as práticas de escrita e induzia a
hábitos de autocensura. Dessa forma, o discurso literário, conforme a posição do inscritor de
Sand no espaço dos seus romances, é a expressão de reflexões habituais, agitações morais
e sofrimentos fictícios. A romancista obteve, desde o lançamento de seu primeiro romance
Indiana (1832), publicado por La Mode - revista semanal de moda e literatura contrária ao
Império e reinado de Louis-Philipe, fundada em 1829 por Émile de Girardin - parceria com o
crítico literário Sainte-Beuve, que enxergava grande potencial em sua escrita pouco ortodoxa.
A escolha dos gêneros, dos temas, das personagens e sua atuação no campo literário
apontam para a preocupação com as pessoas do povo e aqueles que eram negligenciados
socialmente. Tais tipos figuram com expressividade em seus romances e, possivelmente,
recobram os anseios da autora quanto aos direitos civis dessas vozes silenciadas. Em
Histoire de ma vie (1855), a escritora esclarece suas convicções sobre sua identidade e sua
posição diante da história e do poder: “Je suis la fille d’un patricien et d’une bohémienne
[...] Je serai avec l’esclave et avec la bohémienne, et non avec les rois et leurs suppôts”
(SAND, 1855, p. 11)1.
Em sua estreita relação com a imprensa, George Sand escreveu inúmeros artigos sobre
política, arte e literatura, além de romances e folhetins. Sua presença no mundo editorial
consolidou-se com seu contrato junto à Revue des Deux Mondes e sua associação a diversos
jornais e editoras. Em quarenta e três anos de colaboração, Sand publicou mais de sessenta
romances, bem como diversos artigos que somam 199 publicações (THÉRENTY, 2004, p. 79).
Com seu prestígio na cena pública e literária, a senhora de Nohant criou a Revue
indépendante em 1841 em companhia de Leroux2 et Viardot3. Sand tinha consciência do poder
da imprensa sobre a formação da opinião pública e debruçou-se principalmente sobre temas em
torno da fraternidade e da recusa à violência. Assim o periódico tinha por escopo publicações
sobre literatura e política, e a maior parte de seus artigos era assinado por pseudônimo.
1 “Eu sou a filha de um patrício e de uma cigana [...] Estarei ao lado do escravo e da cigana, e não com
os reis e seus partidários” (SAND, 1855, p. 11, tradução minha).
2 Pierre Leroux (1798-1871) foi um filósofo e político francês.
3 Louis Viardot (1800-1883) foi escritor, crítico literário e tradutor.
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Neste contexto, a romancista se liga a escritores da esquerda literária e política, entre
eles Louis Blanc, político e socialista francês. Em sua companhia e orientação deste grupo de
escritores desenvolve sua postura de militante progressista e republicana. Em 1837, ela publica
Mauprat na Revue des Deux Mondes em formato de folhetim, romance histórico, filosófico e de
formação cuja ação se desenvolve durante a Revolução Francesa. Durante o mesmo ano, Sand
reescreve Lélia, a fim de estruturar um desenlace menos trágico e menos confrontador para que
essa segunda versão não fosse censurada novamente pelo Index, a lista de publicações de leitura
proibida pela Igreja Católica.
Sand participou da criação de vários jornais como L’Éclaireur de L’Indre, jornal local
de oposição na província de Berry cujo objetivo era defender as causas do povo como o acesso
a bens básicos e dar voz à opinião pública. Fato semelhante à sua atuação em La Cause du
peuple, jornal popular fundado pela autora em 1848 e que teve apenas três números publicados.
Sand publicou romances em folhetins e artigos acolhidos por outros periódicos, a exemplo do
La Réforme4, Le Constitutionnel 5e Le Temps6, devido a divergências ideológicas entre a
escritora e Buloz, diretor da Revue des Deux Mondes.
Nesta mesma época, em 1843, a escritora se envolveu com o caso denominado Affaire
Fanchette, na defesa de uma jovem encontrada errante que, seguindo a decisão do governo, foi
internada em um hospício sendo vítima de sucessivos maus tratos. Ao publicar diversas cartas
na Revue Indépendante, a escritora conseguiu com que a justiça se pronunciasse sobre o caso.
As associações com os agentes do campo filosófico e literário não apenas concorreram
para o entendimento de certas correntes de pensamento, bem como influíram em suas tomadas
de decisão sobre temáticas e enredos que cumpriam função educadora e renovadora para
aqueles que tinham acesso à leitura na sociedade francesa. Em diálogo com a teoria do campo
de Bourdieu (1996), a instituição literária age sob diferentes práticas, não só discursivas, mas
se organiza de maneira que os indivíduos sejam agentes no campo e se disponham em grupos
que partilham de práticas discursivas que incorporam visões equivalentes sobre o fenômeno
literário.
As concepções de Sand acerca da literatura não são estanques, para a escritora “a arte não
é um estudo da realidade positiva, é uma busca da verdade ideal” (SAND, 1851, p. 17, tradução
4 La Réforme foi fundado por em 1843. O Jornal defendia um ideário republicano e de cunho social,
tendo em vista o bem-estar da população francesa.
5 Le Constitutionnel é um jornal fundado durante os Cent Jours (10 de março de 1815 – 8 de julho de
1815) por Fouché, político francês.
6 Le Temps foi um jornal diário francês de cunho político, científico, literário e industrial de aspiração
liberal fundado em 15 de outubro de 1829 por Jacques Coste.
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minha)7. Por isso, estabeleceu vínculos não somente com escritores do grupo romântico, como
Lamartine, Théophile Gautier, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Alexandre Dumas e Victor
Hugo. Nesta linha de interlocução, Sand interagia com escritores do grupo realista e naturalista
a nível profissional e pessoal como Balzac, Alexandre Dumas fils, Ernest Feydeau, Gustave
Flaubert, Edmond e Jules Goncourt, embora fosse crítica do olhar sério e preciso dos realistas.
Assim, em seu bojo positivista, encontram-se variadas representações artísticas que
reproduzem aspectos do mundo referencial, com nuances e desenvolvimento dentro daquilo que
ela supõe ser ideal. Em uma carta endereçada a Flaubert em 29 de novembro de 1866, ocasião
em que o escritor defendeu a necessidade do abandono ao materialismo e ao espiritualismo,
os quais remetem ao realismo e ao romantismo, a escritora declara o seu não engessamento
teórico:
Non, je n’ai pas de théories! Je passe ma vie à poser des questions et à les
comprendre dans un sens ou dans l’autre, sans une conclusion victorieuse et
sans réplique m’ait jamais été donnée. J’attends la lumière d’un nouvel état de
mon intelect et de mes organes dans une autre vie; car dans celle-ci, quiconque
réfléchit embrasse jusqu›à leurs dernières conséquences les limites du pour et
du contre (SAND, 1884, p. 152)8.

A dedicação à pesquisa e à documentação por parte da escritora lhe conferiu
conhecimento científico, histórico, sociológico e filosófico e, em seus romances são percebidos
deslocamentos temáticos e estilísticos no transcorrer de sua trajetória. Os personagens, muitas
vezes idealizados, chegam a se deslocar da estética romântica, conforme observado nas duas
ultimas décadas de seu projeto literário. Os protagonistas são, em sua maioria, conscientes de
sua condição limitada e empreendem mudanças. Em se tratando das personagens femininas, há,
ainda, a dissociação das assertivas da louca, megera e da mulher angelical.
Em se tratando de seu imaginário romântico, alcançam-se, em seu projeto de criação
literária, obras audaciosas em pensamentos e reflexões. Em consenso que a obra literária “não
se limita a representar um real exterior a ela, mas define igualmente um quadro de atividade que
é parte integrante do universo de sentido que ela simultaneamente pressupõe e pretende impor”
(MAINGUENEAU, 2006, p. 229). O conjunto das publicações sandianas permite a leitura
de um ethos pré-discursivo de enunciadora revolucionária diante de um panorama político e
social, de uma pensadora e mulher portadora de existência ativa que primou por registrar em
7 L’art n’est pas une étude de la réalité positive ;c’est une recherche de la vérité idéale (SAND, 1851,
p. 17).
8 Não, não tenho teorias! Passo a vida a questionar e a compreendê-las em um sentido ou outro, sem
uma conclusão vitoriosa e sem respostas jamais me dadas. Aguardo a luz de um novo estado intelectual e
de meus orgãos em uma outra vida; pois nesta atual, quem quer que seja que reflita abraça até as ultimas
consequências os limites do à favor e do contra (SAND, 1884, p. 152, tradução minha).
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sua escrita, por meio da estética romântica, a dor e as misérias da humanidade. Traço que a
legitima no campo literário e lhe concede capital simbólico.
É dessa forma que George Sand estava constantemente buscando situar-se diante das
normas da instituição literária, fosse por meio do contato com os grupos, os editores, pela
escolha dos gêneros, temas, estilos e suportes. Assim, sua posição de dominância ocupada
enquanto integrante de um grupo foi definida de acordo com a soma e o arranjo de todos capitais
adquiridos e/ou acionados no decorrer de sua trajetória social.
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OS BAIRROS DA CIDADE E SUAS REPRESENTAÇÕES NA
LITERATURA RECENTE ARGENTINA
Dalva Desirée Climent
PPGLEN UFRJ
A presença de espaços e atores periféricos tem sido uma importante marca na produção
ficcional da literatura argentina dos últimos quinze anos e vem fazer frente à sub-representação
observada em décadas de produção da literatura. Os autores optam, a partir do enquadramento
desse território fora do retrato, sinalizar as fortes diferenças existentes na sociedade no que se
refere aos contrastes entre os que habitam espaços privilegiados e os que vivem nas margens
da cidade ou da Região Metropolitana, em aéreas com pouca intervenção estatal e que foram
representadas no imaginário urbano pelo discurso da falta.
Porém, muito mais que reduplicar discursos do senso comum, podemos perceber que
os autores parecem subverter esses estereótipos, humanizando os personagens e trazendo-os
para o primeiro plano como um investimento na possibilidade de tornar conhecidas histórias de
sujeitos infames (FOUCAULT, 2003, p. 203-222) que agora passam a ter suas vidas narradas
não pelos documentos oficiais da justiça ou pelo discurso do jornalismo, mas por vozes de
personagens que ocupam os estratos menos favorecidos da cidade: pobres, travestis, meninos
de rua, etc. A opção por dar voz a esses sujeitos é simbólica dentro do projeto narrativo desses
autores se entendermos que o lugar de fala que emerge ao longo das narrativas é o de sujeitos
historicamente subalternizados, integrantes de grupos que sofrem profundo preconceito e que
tem as suas vozes silenciadas nas representações dominantes da realidade que circulam nos
diferentes campos.
Nesse sentido, a leitura nos remete a uma importante reflexão que se mostra importante
para pensar os livros que trazemos como corpus de nossa pesquisa e de tantas outras narrativas
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do presente. Em um artigo sobre literatura brasileira, mas que nos provoca a pensar também a
literatura hispano-americana, Regina Dalcastagnè assinala que:
A literatura contemporânea reflete, nas suas ausências, talvez ainda mais do
que naquilo que expressa, algumas das características centrais da sociedade
brasileira. É o caso da população negra, que séculos de racismo estrutural
afastam dos espaços de poder e de produção de discurso. Na literatura, não
é diferente. São poucos os autores negros e poucas, também, as personagens
(DALCASTAGNÈ, 2008, p. 204).

A autora, ao abrir seu texto com a afirmação acima, traz para o centro da sua reflexão
a relação entre a sociedade e a literatura, estimulando-nos a ler aquilo que os textos trazem
e também aquilo que eles silenciam. Sua constatação pode ser verificada também no campo
literário argentino, onde atores ou territórios considerados menos importantes na sociedade
não surgem como protagonistas ou lócus de enunciação das narrativas que ocupam um lugar
dominante. Nesse caso, como sinaliza a autora, a ausência de tais personagens (ou dos territórios
a eles relacionados), a sua sub-representação no campo da produção cultural contribui para o
apagamento ou silenciamento de uma parcela da população, bem como reflete a consolidação de
uma imagem homogênea e estigmatizadora que circula nesses discursos. Dalcastagnè continua
sua análise afirmando que “a opressão é tanto material quando simbólica, podemos percebê-la
também na própria literatura, uma forma socialmente valorizada de discurso que elege quais
grupos são dignos de praticá-la ou de se tornar seu objeto.” (DALCASTAGNÈ, 2008, p. 204).
Da mesma forma, certos sujeitos e alguns espaços por muito tempo ficaram ausentes da
literatura argentina, explicitando em sua escassez ou sub-representação uma escolha tácita dos
agentes do campo literário que sinaliza quais seriam esses grupos humanos e esses territórios
dignos de se converterem em objeto e sujeitos da expressão literária. Poderíamos dizer que esse
é o ponto central da nossa pesquisa, pois o que nos interessa é trazer à luz algumas narrativas
que priorizam a espaços e pessoas que, em outros momentos, foram vistas como não dignas
de uma representação possível, segundo as instâncias de reconhecimento e consagração desse
campo específico.
Pretendemos, portanto, ao focar o nosso olhar sobre algumas narrativas do presente,
lançar luz sobre formas de representação que surgem como resultado da opção de seus autores
perante o desafio de ler a cidade contemporânea. Como afirma Marcelo Santana, “a cidade é
um texto” (2010, p. 263). Para aprofundar essa reflexão, o autor recupera alguns conceitos de
Walter Benjamin que já sinalizava a possibilidade de “interpretar a textualidade da realidade”
(2010, p. 264). Benjamin é um dos primeiros nomes a aportar a necessidade de se “apresentar
e citar coisas” (2010, p. 265). O presente impõe-se com seus desafios e contradições a partir
de um cenário legível constituído pelo mundo sensível. Nessa mesma linha de pensamento,
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Marcelo Santana destaca que “citar o presente é uma forma de traduzi-lo e, ainda, de retirar
as coisas de um cenário estável e racional para submetê-las a uma nova configuração...”
(2010, p. 265).
Para empreender essas reflexões, se faz necessário retomar alguns pontos desenvolvidos
pelo crítico literário uruguaio Hugo Achugar. Em seu livro Planetas sem boca, o autor faz uma
reflexão partindo de um lugar muito específico, o seu lugar de intelectual em um determinado
país latino-americano, o Uruguai. Convocamos a presença de Achugar porque é também
dessa forma que pretendemos refletir sobre o corpus narrativo que recortamos em meio à
riquíssima produção argentina dos últimos quinze anos. São obras que pensam a realidade a
partir de um determinado lugar, que aparece profundamente marcado pela subjetividade de
seus autores e pelas relações que estes estabelecem com o corpo da cidade, em especial com os
territórios periféricos da Grande Buenos Aires. Os autores e obras escolhidos para essa pesquisa
compartilham de algum modo o mesmo espaço geográfico e as mesmas experiências históricas.
São também coincidentes no consumo cultural que marcou o seu processo de formação. Todos
eles foram leitores e expectadores de todo uma produção cultural massiva (“mass-mediática”)
que chegou com muita intensidade às mais distantes periferias do capitalismo no final da
segunda metade do século XX.
E é a partir desse lugar específico que se problematizam as distintas possibilidades de
construção da imagem do Outro. Para pensar essa visão da alteridade nos trópicos, Achugar
recupera em seu texto um momento histórico que pode ser pensado como uma alegoria da
imagem negativa do “Outro”, o que levaria o Eu a fechar-se para a diferença. Trata-se da
epidemia de poliomielite que, no ano de 1956, leva os uruguaios a verem o vizinho, o próximo,
o outro, como uma ameaça:
O fato obrigou/ensinou os uruguaios a viverem reclusos e, sobretudo, a
pressentir que o Outro, o vizinho, o próximo, podia ser causa de contágio, de
enfermidade e de morte. O outro como ameaça foi uma experiência coletiva
da sociedade uruguaia que tolerava um ensino paradoxal: todos eram/éramos,
potencialmente, o Outro; quer dizer, todos eram/éramos potencialmente a
enfermidade ou a morte do Outro. Essa ameaça do Outro, essa possibilidade
de contagio contribuiu na construção do Outro como algo/alguém que tinha de
ser evitado, algo/alguém que não só estava desqualificado, mas também que,
além disso, não era fonte de valor já que emblematizava o não valor, a morte.
(ACHUGAR, 2006, p. 13)

Da mesma forma que houve na sociedade uruguaia uma construção negativa do Outro,
podemos constatar que, no que se refere à construção de imaginários de locais relacionados
às periferias de Buenos Aires e seus habitantes, também se formou uma imagem negativa e
associada à carência material, à falta de segurança e de serviços básicos de saúde, de educação,
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bem como de saneamento básico e de equipamento urbano. Por outro lado, esse mesmo espaço
tão ausente das representações literárias ou audiovisuais e não raro associado a tantos elementos
de caráter negativo que reforçam aquilo que Durval Muniz de Albuquerque Junior chamou de
preconceito de lugar (2007) é também a região mais densamente povoada da Grande Buenos
Aires e a área a partir da qual sai e para a qual volta diariamente uma população que também
constitui a realidade cotidiana da metrópole. A construção dessa ausência, esse silenciamento
em relação a uma faceta complexa do real foi se afirmando ao longo da história argentina, desde
quando os primeiros imigrantes chegaram à cidade e ocuparam as áreas periféricas ocupando
inicialmente os conventillos1 e as áreas de periferização e conurbação. Na década de 1990,
esse estereótipo ganha nova força e se estende à onda imigratória que chega ao país, sendo os
novos imigrantes relacionados a todo tipo de características negativas. O estigma da alteridade
carregado pela “imigración cercana” também se estenderá aos territórios da periferia portenha
pelo fato de serem estes os principais habitantes das favelas (Villas), bairros periféricos e
municípios da região metropolitana da capital.2
Constrói-se, portanto, um olhar duplamente negativo do Outro3 que habita a periferia: este
sujeito é motivo de medo e de repúdio, ao mesmo tempo em que o espaço que este Outro habita,
pelo fato de ser uma periferia, assume características ainda mais negativas, sendo considerado
reduto de pessoas indesejáveis ou refugos humanos, como sinaliza Zigmunt Bauman (2005).
Achugar irá reivindicar justamente essa fala dos subalternizados como uma expressão
do “balbucio”, pois, como forma possível de fala daqueles que ocupam um espaço de
subalternidade, trazem um discurso das margens que poucas vezes é ouvido, seja no âmbito das
produções artísticas seja no plano do mundo acadêmico. Diga-se, de passagem, que ele próprio
reivindica esse lugar por ser um crítico literário de um país latino-americano:
O balbucio é nosso orgulho, nosso capital cultural, nosso discurso raro,
nosso discurso queer. O orgulho daqueles raros que, supostamente, não
têm boca como os planetas de Lacan e, portanto, carecem de discurso.
Ou, segundo alguns, pior ainda, pois falam, ou produzem um discurso
antigo, nativo, criollo, moderno, imitativo, derivado, carente de valor.
(ACHUGAR, 2006, p. 14)
1 Para um aprofundamento sobre essa temática, consultar os estudos de José Luis Romero no livro Las
ciudades y las ideas ( 1976).
2 Para uma visão mais profunda dessa temática consultar o Capítulo 7, “Las ciudades masificadas”, do
livro Las ciudades y las ideas, de José Luis Romero (1976).
3 Podemos encontrar a associação da imagem negativa desse Outro às margens da cidade de Buenos
Aires desde primeiras narrativas literárias argentinas, como El matadero, de Esteban Echeverría. O
conto, escrito em torno de 1840, pode ser considerado o primeiro texto que traz como lócus narrativo a
periferia e já a apresenta a partir da estigmatização dos negros, mestiços e trabalhadores pobres, ou seja,
daqueles que constituem a diferença em relação à figura hegemônica. O outro já emerge na literatura
argentina como os feios, sujos e malvados que, ainda por cima, se expressam em uma língua “mal-dita”,
cheia de palavrões e gírias, como assinalaria Leopoldo Zea.
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Poderíamos, então, pensar um conjunto de obras que trazem a narração de sujeitos
e espaços periféricos como uma forma de “balbucio”, como dito acima, de modo que,
diferentemente do sinalizado por Spivak (2010), esses textos demonstram que ao menos
nas narrativas literárias os sujeitos subalternizados podem falar. O que nos propomos
nessa pesquisa é pensar o modo como alguns autores do presente refletem sobre a cidade
de Buenos Aires e projetam seus balbucios? Podemos perceber que a mancha temática
(DRUCAROF, 2011) derivada desse recorte específico de textos contemporâneos passíveis de
serem tomados é cada vez mais ampla. Resta-nos o trabalho de fazer um determinado recorte
de obras que priorizem ao mesmo tempo e em um lugar central na fatura textual os sujeitos
subternizados em relação direta com os territórios periféricos. Ou seja, pretendemos iluminar
os balbucios literários relacionados a sujeitos e territórios antes silenciados ou ausentes do
campo literário argentino. Essas reflexões funcionam como germe inicial para empreender a
investigação que nos propomos com esse trabalho.
Todos os narradores das obras que formam o corpus de nossa pesquisa têm em
comum o fato de terem vivido a sua juventude no mesmo período histórico, a década de 90,
compartilhando, portanto, uma mesma atmosfera cultural que acreditamos ser fundamental
para pensar as opções narrativas que estarão na base de suas criações.
Aqueles que eram adolescentes na década de 1990 começaram a se destacar no campo
literário já nos primeiros anos do século XXI, em um momento de profunda crise econômica,
política e institucional. Como característica do campo literário argentino desses anos poderíamos
destacar a emergência de uma série de jovens escritores que fazem uso da experimentação
narrativa e recorrem de modo pouco convencional aos grandes gêneros romanescos (romance
histórico, romance de aventuras, romance de terror, romance policial etc.). Muitos apostaram
ainda em uma literatura que faz da narrativa como um espaço de reflexão teórica e crítica
(DRUCAROFF, 2011).
A crítica literária Elsa Drucaroff, em seu livro Los prisioneiros da la torre (2011), faz
uma ampla cartografia dos escritores que despontaram nas letras argentinas nesse período.
Drucaroff sinaliza que esse grupo de escritores experimenta uma nova forma de ler e disseminar
seus textos por fazê-los em revistas digitais. A autora aponta ainda que grande parte desses
escritores não pertenciam à carreira de Letras e nem mesmo participavam da vida literária
ou acadêmica. Por esse motivo, quase nenhum desses escritores mereceu uma leitura mais
positiva por parte da crítica literária e suas obras receberam duras resenhas de escritores e
críticos consagrados da literatura argentina. Esse período foi marcado pela emergência de uma
grande quantidade de novos escritores que trouxeram formas diversas de narrar e aos poucos
foram chamando a atenção da crítica literária, que, em um primeiro momento, os ignorou e
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posteriormente os desqualificou como autores. Drucaroff ressalta que nesses autores é possível
encontrar “manchas temáticas” e que a mais visível delas é a opção por narrar o urbano.
(DRUCAROFF, 2011, p. 25)
Para a autora, a principal característica desses escritores era a busca por uma ruptura,
uma descontinuidade com relação à literatura anterior. Porém, não com a preocupação de negar
traços e estéticas já consagradas, mas sim para reformular e inclusive citar ditas estéticas.
Drucaroff ressalta ainda que:
no pienso en una escritura completamente inédita que los escritores de pos
dictadura sacaron de la nada, inventaron desde el cero, sino en una novedad
que se recorta contra estéticas anteriores y retoma, como toda novedad, rasgos
previos con los que se enfrenta, de los que se burla, los que interroga, y otros
que los recupera o reformula. (DRUCAROFF, 2011, p. 18)

Essa reformulação e deboche sinalizados pela autora parece ser uma característica
importante para pensar os textos dos anos 2000. Os autores que pretendemos analisar nesse
trabalho, quando estavam em sua plena juventude, entre 17 e 27 anos, na última década do
século XX, tiveram contato como novas formas de narrativa e seguramente muitos dos textos
lidos e material audiovisual consumido nesse período influenciam diretamente na forma de seus
escritos.
É a partir da problematização do consumo cultural nesse período que pretendemos iniciar
as nossas reflexões acerca de obras que conformam o campo literário argentino atual. Recorremos
à década de 1990, pois os autores que aqui analisamos e que iniciam suas publicações nos anos
2000 possuem em comum a mesma faixa etária e participaram em sua juventude da ebulição
de novos textos e formas de publicação que ocorreram nas letras argentinas e de muitos outros
países, com o fenômeno da Internet e do aumento do número de blogs e revistas literárias que
passam a ocupar um lugar significativo no cenário das letras nessa época.
É esse brevíssimo olhar para o campo literário argentino dos últimos anos que nos
motiva a indagar sobre a literatura argentina atual, em especial as narrativas escritas após 2001.
A partir do contato com algumas obras desse período surgem os problemas que motivam nossa
pesquisa: Qual a influência dos meios massivos de diversão e entretenimento nos textos dos
autores analisados? Os bairros representados são narrados a partir do imaginário desses autores,
como esses imaginários são criados? Como surge a cidade nos textos selecionados?
Portanto, nossa proposta nesse momento é de refletir sobre tais questões, a partir do
recorte dentre tantas obras que abarcam o período que limitamos em nosso trabalho e com isso
visamos estabelecer uma abordagem crítica que nos leve a estudo mais atento dessa virada do
campo literário argentino recente, quando muitos autores passam a dedicar suas obras a temáticas
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e personagens vinculados às periferias de Buenos Aires. Tendo isso em vista, escolhemos um
corpus literário que está constituído pelas seguintes obras: Hasta quitarle Panamá a los yankis,
de Washigton Cucurto (2003), Villa Celina, de Juan Diego Incardona (2008), (2010), González
Catán, de Emilio Di Tata Roitberg (2015), e Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana
Enríquez (2016).
Os espaços narrados surgem nos textos de maneiras distintas, mas se aproximam em
função de um imaginário comum frequentado pelos autores que deles lançam mão para dar
vida a esses locais e aos personagens que por eles transitam. Cabe ressaltar que a opção por
quatro obras, a qual em um primeiro momento pode parecer excessiva, objetiva justamente
enriquecer nossa proposta de investigação, uma vez que, em nossa hipótese inicial, o que torna
possível a aproximação e o diálogo entre os distintos textos é a opção de narrar o território
sub-representado da Buenos Aires contemporânea e as múltiplas possibilidades encontradas
para levar a cabo esse projeto. É importante ainda frisar que não pretendemos realizar uma
análise profunda da poética narrativa de cada autor ou mesmo fazer um estudo detalhado de
cada uma das obras que integram o corpus, uma vez que, pela quantidade de textos e autores
deste trabalho, seria inviabilizado pelo fator do tempo. Pretendemos sim demonstrar como
surgem no texto os elementos que balizam nossa investigação, destacando-se, portanto, nossa
intenção de nos debruçarmos sobre pontos específicos de cada obra para comprovar a nossa
hipótese a partir dos textos.
A nossa hipótese central é de que os autores, ao representarem os bairros narrados, o
fazem a partir de construtos imaginários (ROLLE, 2017), estes por sua vez apresentam uma
grande influencia dos meios massivos de diversão e entretenimento. Essa influência se faz
muitas vezes de forma involuntária, por isso os bairros narrados podem, em certa medida, trazer
para as narrativas visões que ocupam o senso comum no que se refere a imagens das pessoas
habitantes da periferia.
A opção por ditas obras nos possibilita analisar os imaginários (GARCÍA CANCLINI,
2004) desses autores com respeito aos espaços narrados e podemos constatar que, para
além da heterogeneidade narrativa, há um grande interesse por uma extensa área territorial
da cidade de Buenos Aires. Esses textos trazem à luz, a partir do trabalho da imaginação
(APPADURAI, 1996), a complexidade encontrada nesses territórios e a diversidade de sujeitos
que habitam e transitam por esses espaços. Cabe nesse momento demarcar as três linhas
de análise que nortearão a nossa pesquisa e, posteriormente, explicaremos cada uma delas,
relacionando-as com o arcabouço teórico que balizará nossa análise. São elas: a proposta de
transmedialidade (2017) trazida pela pesquisadora argentina Carolina Rolle, que dialogaremos
com os estudos referentes à cultura da mídia de Douglas Kellner (2001) ; a questão geracional
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pensada por Elsa Drucaroff (2011) e Josefina Ludmer (2010), e a questão territorial, fazendo
uso dos estudos e considerações de geógrafos como Milton Santos (1996) e Marcelo Lopes de
Souza. Interessa-nos, portanto, investigar como os autores, nas obras selecionadas, dialogam e
são influenciados por os outros “meios” para criar os espaço narrados.
Nesse sentido, para dar base à análise das cinco obras que nos propomos fazer aqui
buscamos apoio nas considerações do antropólogo indiano Arjun Appadurai. Em seu texto
La producción de lo local4 (1996, p. 187), o escritor realiza uma profunda discussão sobre
a influência dos meios e discute o peso que as novas tecnologias assumem na “produção do
local” nas sociedades contemporâneas. Diz ele: “Este es un mundo donde los medios masivos
de comunicación electrónicos están transformando las relaciones entre la información y
la mediación” (1996, p. 197). E acrescenta que “los medios de comunicación electrónicos
mismos son, internamente, de la más diversa índole y constituyen una compleja familia
de medios tecnológicos de producción y diseminación de noticias y entretenimientos.”
(1996, p. 197). Essa complexa família de meios eletrônicos amplia a capacidade de disseminação
das informações nas sociedades modernas, fazendo com que as notícias, opiniões e todas as
formas de mensagens assumam uma velocidade e quantidade nunca imaginada em décadas
anteriores.
Ao aprofundar o estudo sobre a transmedialidade, podemos dialogar com o que nos
propõe Sandra Jatahy Pesavento em seu texto o Imaginário da Cidade. A autora estabelece a
importância de estudar as cidades a partir de suas representações (1999, p. 9) e acrescenta que
“... o imaginário, como sistema de ideias e imagens de representação coletiva, teria a capacidade
de criar o real” (1999, p. 8). Portanto, pretendemos analisar as obras nessa perspectiva em que
os imaginários utilizados para a criação dos bairros narrados conseguem criar certa realidade a
partir de como cada autor imagina o bairro narrado.
Nesse sentido, a transmedialidade dialoga também com o que propõe Michel Maffesoli
a respeito da construção de imaginários a partir do que ele denomina de “cimento social”
(MAFFESOLI apud REGINA GLORIA NUNES, 2014, p. 154). Para o autor, tudo o que
nós possuímos como uma visão da realidade é construída conforme concepções criadas a
partir do ambiente social em que vivemos: “nosso ambiente social, nossas leituras, ou seja,
partilhamos os mesmos pensamentos, pois somos frutos de concepções compartilhadas
que acreditamos ser de nossa autoridade, mas formadas a partir de ideias de terceiros”
(MAFFESOLI apud REGINA GLORIA NUNES, 2014, p. 154).
4 Não pretendemos nos aprofundar nas reflexões acerca das teorias analisadas por Arjun Appadurai no
que se refere ao Local. O autor, em linhas gerais, irá trabalhar o termo como sintetizado no início de seu
capítulo La producción de lo local como um fenômeno complexo constituído com base em uma série
de relações que são expostas ao longo de seu capítulo. Para uma análise profunda, consultar bibliografia
que se encontra nesse trabalho.
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Levando isso em consideração, pretendemos ler a construção ficcional dos espaços e
personagens realizada pelos autores que integram o nosso corpus a partir da circulação social
desses imaginários que se impuseram, levando um amplo conjunto de pessoas a partilharem das
mesmas “realidades” em um período específico de tempo. Ou seja, estes sujeitos comungam do
mesmo imaginário porque estão inseridos em um mesmo ambiente social e consomem o mesmo
tipo de imagens e discursos. Desta forma, o conceito de trasmedialidade está sendo acionado
para pensar a construção imaginária dos espaços narrados nas obras que é influenciada pelos
meios modernos de diversão, informação e entretenimento.
Ou seja, analisaremos os bairros ou favelas narradas a partir de uma proposta que visa
ler ditas localidades como espaços diferenciados que ocupam uma determinada configuração
territorial da cidade de Buenos Aires, uma vez que não nos interessa somente a materialidade
de ditos locais e sim o modo como as narrativas se imprimem diferentes nas relações sociais
que ocorrem na urbe moderna.
Pretendemos, portanto, pensar as obras selecionadas levando em consideração que
nos espaços narrados se movem personagens e ocorrem ações que se tornam possíveis a
partir de determinados imaginários. A nossa é uma leitura da relação que cada autor possui
com o espaço narrado e também uma problematização das representações de uma parte da
cidade de e suas formas de sociabilidade, como proposto por Milton Santos, que se refere ao
“conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações” que formam o espaço
(SANTOS, 2001, p. 62).
Ao agrupar as obras pensando nos espaços narrados como fragmentos de um território
mais extenso e sinalizando que todos os textos foram escritos em um período especifico, como
expusemos no início de nosso trabalho (todas obras foram lançadas após 2001), o que queremos
é estudar as representações de certo território a partir do modo como surge o espaço narrado nas
obras de cinco autores. E isto sem deixar de levar em consideração que “o espaço é formado
por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e de
sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual ‘a história
se dá’” (SANTOS, 2001, p. 63). O espaço narrado implica, portanto, um conjunto de imagens
e imaginários de um determinado período, os quais são consciente ou inconscientemente
mobilizados por seus autores para a criação dos bairros e favelas que encontraremos nas suas
narrativas. Ao comparar paisagem e espaço, Milton Santos destaca ainda a importância dos
períodos históricos para a configuração de ambos:
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A paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos históricos
diferentes, porém coexistindo no momento atual. No espaço, as formas de
que se compõe a paisagem preenchem, no momento atual, uma função atual,
como respostas às necessidades atuais da sociedade. Tais formas nasceram
sob diferentes necessidades, emanaram de sociedades sucessivas, mas
só as formas recentes correspondem a determinações da sociedade atual.
(SANTOS, 2001, p. 104)

É nesse sentido que lemos Villa Celina de Incardona, Villa Del Señor de Alarcón,
Constituición de Cucurto, Villa Mosquito de Di Tata e os Limites do Riachuelo de Enríquez,
bem como outras localidades que surgem nas obras como formas atuais do espaço narrado,
permitindo que os autores deem vida na ficção a determinados espaços em diálogo com um
imaginário e com uma visão de mundo e de sociedade que de algum modo têm a ver com
o universo em que estavam inseridos no momento em que escreviam. Conforme assinala
Maffessoli, “partilha-se uma filosofia de vida, uma linguagem, uma atmosfera, uma ideia de
mundo, na encruzilhada racional e não racional.” (Apud REGINA GLORIA NUNES, 2014,
p. 154). Em outras palavras, pretendemos pensar as obras escolhidas como representações dos
espaços criados a partir de um determinado imaginário que permeia a imaginação pública no
que se refere a determinadas localidades e sujeitos periféricos.
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O FEMININO NO DRAMA DANNUNZIANO: FANTASIA OU
DELÍRIO
Daniela Benvenuti – Bolsista CNPQ
IC UFRJ
O presente estudo visa investigar a construção de figuras femininas nas tragédias
Sogno d’un mattino di primavera (1897) e Sogno d’un tramonto d’autunno (1898) de Gabriele
D’Annunzio (1863 – 1938) através do delírio das personagens femininas Isabella e Gradeniga,
respectivamente. A investigação das peças vem sendo desenvolvida sob a ótica da construção
de um ethos (MANGUENEAU, 2013) do dramaturgo abrucês, cujas inovações no teatro
(FERRONI, 2012) deixaram marcas neste gênero.
As tragédias analisadas são parte do que seria um ciclo de quatro tragédias, chamado
“i sogni delle stagioni”. Contudo, somente duas peças foram escritas, que constituem o corpus
desta pesquisa. Segundo Giulio Ferroni em Storia dela letteratura italiana (2012), D’Annunzio
busca a criação de um novo teatro trágico que “Coloque o super homem em uma relação suprema
com a loucura, reative o <fogo> de Dionísio, retire do coração cego e secreto da natureza,
reviva o inato vigor da nação latina.”1. Logo, o teatro moderno dannunziano apresenta-se como
um aperfeiçoamento de sua estética, uma vez que se nota uma evolução e transformação da
figura feminina através de outros gêneros literários de sua produção.
A primeira tragédia analisada foi Sogno d’un mattino di primavera; a primeira tragédia
de Gabriele D’Annunzio, escrita em 1897 e composta por apenas um ato e cinco cenas. A
história se passa em uma antiga vila toscana, L’Armiranda, durante uma manhã primaveril de
abril. Ao contrário do que podemos imaginar, o início do drama ocorre no final de setembro
(no outono passado), 6 meses antes, de modo que na primeira cena há um breve relato do que
aconteceu na vila até aquela manhã de primavera.
1 ponga il superuomo in un rapporto supremo con la folla, riattivi il <fuoco> di Dionisio, attinga il cuore
cieco e segreto dela natura, resusciti l’innato vigore dela nazione latina
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Isabella e Beatrice são duas irmãs que vivem na vila L’Armiranda juntamente com
a ama de leite Teodata, a criada Simonetta e o jardineiro Panfilo. Contudo, em uma noite de
outono, Giuliano, o amante de Isabella, é morto na sua frente e, após passar horas abraçada ao
seu cadáver, Isabella é descoberta por Teodata coberta de sangue e já em um estado de delírio.
Desde então, a moça não foi mais capaz de se reinserir na sua na própria vida, presa em um
limbo de sonho e fantasia, sem força para encarar a realidade: “Eu sei que está além, separada,
irrevogável; e ainda assim seus olhos vivos olham para mim e imploram, e não posso chamá-la
de volta, não posso atraí-la para mim2!” (DANNUNZIO, 1897, p. 37)
Essa frustração de tê-la tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe gera uma grande
preocupação em todos os personagens, inclusive Virginio, o irmão do amante falecido, de forma
que se arquiteta um plano com a aprovação do médico da demente: fazer com que Virginio, que
está apaixonado por Isabella, encontre-a e lhe traga alguma razão, operando um verdadeiro
milagre, pois ela está “Mantida pelo delírio de sua paixão e culpa, ignorando todos os caminhos
de salvação3” (DANNUNZIO, 1897, p. 12), uma vez que “Ela permaneceu submersa em um
sangue amado, nem morta nem viva 4” (DANNUNZIO, 1897, p. 14). Mais do que a discussão se
foi uma escolha consciente ou não, a fuga para a loucura foi a única resposta que a personagem
conseguiu elaborar. Essa potência de anulação faz com que ela ganhe uma liberdade através da
loucura, matando simbolicamente a personalidade Isabella, que entra em um transe, cria-se um
novo personagem.
Contudo, apesar de sua aparência física e mental frágil, a demente, como Isabella é
referida na peça, possui tamanha força que muda completamente a configuração do espaço
em que está inserida, tornando-se o novo Sol sob o qual os outros personagens gravitam.
Expressando constantemente esta preocupação está Teodata, descrita como uma mulher
velha e sábia “A velha que tudo sabe5” (DANNUNZIO, 1897, p. 7) por possuir um caráter
de mistério por seu traço de vidente “A vida se revela a ela por aparições fulminantes 6”
(DANNUNZIO, 1897, p. 12).
Interessante é uma pergunta que Teodata faz ao doutor sobre Isabella e Virginio: “Qual
sonho sonhou?7” (DANNUNZIO, 1897, p. 16), fazendo referência ao título da tragédia, pois
2 Io so che è al di là, separata, irrevocabile; e nondimeno i suoi occhi viventi mi guardano e implorano,
e io non posso richiamarla, non posso trarla a me
3 Tenuta dal delirio della sua passione e della sua colpa, incurante d’ogni via di salvezza
4 Ella è rimasta sommersa in un sangue adorato, non morta e non viva
5 la vecchia che tutto sa
6 la vita vi si rivela per apparizioni fulminee
7 Quale sogno ha sognato?
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na trama há a disputa entre dois “sonhos”: o sonho de Virginio, que busca uma retomada de
consciência, não para a “razão”, porém para uma conformidade com o estado das coisas, e
o sonho de Isabella, “Um sonho maravilhoso [...] no qual a morte e a vida se tornaram uma,
infinitamente mais belas e maiores que a morte e a vida…8” (DANNUNZIO, 1897, p. 17), que
visa abraçar ainda mais a loucura.
Ela decide que será toda verde (DANNUNZIO, 1897, p. 26) e começa a falar de si na
terceira pessoa, em um processo de desidentificação com ela mesma, “Adeus, adeus... Não
sou mais Isabella”9 (DANNUNZIO, 1897, p. 42) e transformação sinestésica com o mundo
vegetal “Parece que novamente o mistério da floresta da qual ela está prestes a retornar está se
espalhando em sua figura verde”10 (DANNUNZIO, 1897, p. 42).
Essa transformação é como um ritual e opera em uma dimensão do fantástico, do
mistério, do sagrado: Vejo verde, como se minhas pálpebras fossem duas folhas transparentes.
[...] Oh, uma folha pequena quase sobre minha boca [...]. Sinto-a na minha língua como
uma óstia.11” (DANNUNZIO, 1897, p. 28), em una verdadeira Comunhão primaveril12
(DANNUNZIO, 1897, p. 28).
Esta cena dialoga diretamente com as pinturas pré-rafaelitas, muito admirada por autores
decadentistas italianos, pode-se observar que a descrição do sonho de transfiguração de Isabella
assemelha-se à pintura Ophelia (a ninfa boiando na água, misturando-se à paisagem) de Dante
Gabriel Rossetti, um dos representantes desta estética.
Neste quadro, as esperanças são depositadas em Virginio, descrito como “O parto
humano da primavera [...]13” (DANNUNZIO, 1897, p. 8), um filho da Primavera, buscando
evidenciar a força do super-homem dannunziano. Podemos, com isso, observar que tanto
Isabella como Virginio são descritos como seres da natureza em diversas passagens, porém,
apesar de compartilharem uma origem, eles se diferem na expressão, cada qual refletindo seu
respectivo sonho. Enquanto Virginio é uma potência de vida, Isabella é uma potência de morte.

8 Un sogno meraviglioso [...] in cui la morte e la vita sono divenute una cosa sola, infinitamente più bella
e più grande della morte e della vita…
9 Addio, addio... Non sono più Isabella
10 Sembra che novamente si diffonda su la sua figura verde il mistero della foresta ov’ella sta per
rientrare.
11 Vedo verde, come se le mie palpebre fossero due foglie trasparenti. [...] Oh, una piccola foglia, quase
sulla mia bocca [...]. La sento su la mia língua come un’ostia.
12 Comunione primaverile.
13 Il parto umano della Primavera
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Neste contexto, a potência do super homem dannunziano, no final, será tragada pela
força destrutiva da figura feminina, neste caso, Isabella, porque não há a possibilidade de uma
alternativa não trágica, tendo em vista que o incidente que une ambos os personagens estabelece
entre eles laços de fatalidade: “Ele não pode vê-la, exceto através de um véu de sangue, de seu
próprio sangue...14” (DANNUNZIO, 1897, p. 11) acarretando no comprimento da previsão do
doutor: “Ele a verá novamente, e nada será realizado, e toda essa imensa força impetuosa se
dissolverá como uma gota.15” (DANNUNZIO, 1897, p. 17).
Isabella é uma personagem que, apesar de demente, canaliza sua vitalidade em um
espiral autodestrutivo, levando todos os que estão ao seu redor – espiral esse construído graças
a sua nova condição de não pertencente ao mundo espiritual nem reinserida no humano, presa
em um entre lugar onde é ela que cria as próprias regras: “É incrível como todas as vozes estão
longe daqui [...]. Tudo se torna calmo e puro16” (DANNUNZIO, 1897, p. 28)
De fato, ao final da tragédia, Virginio não suporta o transe em que a demente se
encontra e caí ao chão com um grito de horror – sua vontade frente ao delírio da demente,
morre, como Isabella tão bem coroa ao dizer: “Ah, ele morre, ele também morre...17”
(DANNUNZIO, 1897, p. 43)
Outra tragédia analisada nesta pesquisa foi Sogno d’un tramonto d’autunno. Segunda
tragédia de Gabriele D’Annunzio, foi escrita em 1899 e é composta por apenas um ato. A
história se passa em Veneza, dominio d’un patrizio veneto, su la riva della Brenta, na casa da
Serenissima, la Dogaressa vedova Gradeniga. A peça acontece em um entardecer de outono,
terminando no final do crepúsculo do mesmo dia, e narra a grande paixão de Gradeniga por
seu amante. Contudo ele a deixa, trocando-a por uma mulher mais bonita e jovem, a meretrice
Pantèa. Gradeniga não consegue aceitar esse desenrolar de eventos e, tomada por um instinto
animalesco, que transforma qualquer sentimento de paixão em verdadeira obsessão, pede a
ajuda da maga schiavona, que lança um feitiço contra Pantèa. A meretriz morre juntamente com
o ex-amante da viúva, queimados pelo fogo.
A peça transmite os acontecimentos através das servas de Gradeniga: Lucrezia, Ordella,
Orsèola, Barbara, Catarina, Nerissa e Iacobella, que relatam o que viram na cidade na medida em
que retornam de suas respectivas missões. Contudo, apesar de narrarem diretamente o desenrolar
da história, não possuem qualquer influência na trama, visto que são apenas observadoras da
14 Egli non può vederla se non a traverso un velo di sangue, del suo medesimo sangue....
15 Egli la rivedrà, e nulla si compirà, e tutta quell’immensa forza impetuosa si dissolverà come una
goccia.
16 È incredibile come tutte le voci sieno lontane di qui [...]. Tutto divene calmo e puro
17 Ah, egli muore, anch’egli muore...Ah, ele morre, ele também morre...
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ação, tendo traços mais de narrador do que propriamente de personagem.
No início da trama, observamos Gradeniga fragmentada em um desespero resoluto
de falta de esperança: “Esta é minha hora de luz. Eu não verei as primeiras estrelas... 18”
(DANNUNZIO, 1899, p. 56). O sofrimento se intensifica quando a aceitação do ocorrido é
apreendida pela personagem: “[...]é como se eu tivesse morrido envenenada [...] não tenho
outro sangue senão o que está misturado com minhas lágrimas.19” (DANNUNZIO, 1899, p. 53),
levando-a ao ponto de desejar a morte como via de mais um encontro com o amado: “Diga a ele
que eu morro, que quero morrer para animá-lo, que nunca mais vou abrir meus olhos se ele vier
fechá-los com os seus dedos.20” (DANNUNZIO, 1899, p. 54).
Ela havia um instinto animalesco para com o amante, estabelecendo uma relação quase
de predação: “Você era uma criança tímida e taciturna. [...] Você tinha medo do meu desejo vinha
até mim com um passo oblíquo21” (DANNUNZIO, 1899, p. 57). Por ter essas características
animalescas marcantes, Gradeniga também enxerga o amante através dos instintos: “Às vezes
ele parecia um leopardo, dobrável e forte, e todo manchado pela crueldade da minha boca22”
(DANNUNZIO, 1899, p. 56), realizando uma metamorfose.
O seu nível de obsessão é tamanho que este instinto animalesco a impulsionou
a assassinar o marido, com a finalidade de ver o amante dormir junto com ela, em sua
casa: “Ah, isso eu fiz por você, por você, para te ver dormir no meu travesseiro!23”
(DANNUNZIO, 1899, p. 58).
O sentimento de posse é evidente “quem quer que seja a segunda, quem quer que seja
a última: eu sempre a primeira!24” (DANNUNZIO, 1899, p. 56). Não chegamos a saber nem
mesmo o nome do amante, pois ele é visto como homem-objeto, um prêmio a ser disputado e
usufruído. Superficialmente ele é o que desencadeia os acontecimentos trágicos, contudo não há
sua voz na tragédia, tornando-o um personagem secundário frente às duas verdadeiras forças em
disputa: a de Pantèa e Gradeniga. Com o desenrolar da peça, a profunda tristeza de Gradeniga
18 Questa è la mia ora di luce. Io non vedrò le prime stelle...
19 [...] è come se io morissi avvelenata [...] non ho altro sangue se non quello che è mescolato alle mie
lacrime...
20 Digli che io muoio, che io voglio morire per rallegrarlo, che io non riaprirò mai più gli occhi se egli
verrà a chiudermili con le sue dita.
21 Tu eri um fanciullo timido e taciturno. [...] Tu avevi terrore del mio desiderio e tu venivi a me con
un passo obliquo o
22 Un leopardo egli mi pareva talora, pieghevole e forte, e tutto maculato dalla crudeltà della mia bocca
23 Ah questo io feci per te, per te, per vederti dormire sul mio guanciale!
24 [...] chiunque sia la seconda, chiunque sia l’ultima: io sempre la prima!
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é recanalizada, transformando-se em uma ira descontrolada, que não a permite enxergar nada
além de vingança, “Ela está louca de impaciência e raiva 25” (DANNUNZIO, 1899, p. 74).
O processo de metamorfose também é explorado na relação entre o jovem amante
e Pantèa que, lado a lado, encontram-se tão fundidos que parecem único ser: “E a música
percorreu os cabelos; e parecia que ela, ele e o instrumento eram um; e parecia que entre ambos
havia uma alegria sem fim.” (DANNUNZIO, 1899, p. 69).
A figura de Pantèa é rodeada de mitos: “Dizem que ela tem o segredo da sereia26”
(DANNUNZIO, 1899, p. 70), enfatizando seu poder de sedução, que a tornam uma força da
Natureza: “Dizem que o desejo que ela provoca induza os homens ao frenesi [...] todos os
homens estavam dementes.27” (DANNUNZIO, 1899, p. 85). Assim como Gradeniga foi em seu
passado, Pantèa é uma dama fatal que se equipara à viúva na quantidade de poder: “quase ela
fosse a esposa do Serenissimo 28” (DANNUNZIO, 1899, p. 69), como ilustra essa passagem, é
como se a meretriz tivesse a mesma estatura de Gradeniga.
O desejo de retorno à juventude marca as atitudes da viúva na trama, pois é a não
aceitação de estar no “outono”, em uma idade mais madura: “Você descobriu no meu
pescoço os sinais dos anos?29” (DANNUNZIO, 1899, p. 59). Esse desejo vai gerar uma
busca real de renascimento como uma nova beleza: “eu quero me dar uma nova beleza 30”
(DANNUNZIO, 1899, p. 61). Contudo, pela natureza frustrada deste sonho, de retornar ao que
se era antes, “como quando eu era a Dogaressa Gradeniga e a lei antiga convertia para mim o
seu preço em roupas de ouro!31” (DANNUNZIO, 1899, p. 61), Gradeniga realizará este projeto
indiretamente, não através da obtenção de uma nova beleza, mas matando sua competição, a
meretriz Pantèa.
Após a análise das respectivas tragédias, pode-se observar como a paixão das
personagens femininas assume uma força destruidora que abarca todos os personagens com
que contracenam. Como Valentina Valentini, a autora de Il Poema Visibile: le prime messe in
scena delle tragedie di Gabriele D’Annunzio, afirma:
25 Ella è folle d’impazienza e d’ira!
26 Si disse ch’ella possegga il segreto dela sirena.
27 Si dice che il desiderio di lei induca gli uomini a frenesia, [...] tutti gli uomini erano dementi
28 [...] quase ella fosse la moglie del Serenissmo
29 Hai tu scoperto sul mio collo i segni degli anni?
30 [...] io voglio farmi una nuova bellezza.
31 [...] come quando io era la dogaressa Gradeniga e l’antica legge convertiva per me il vostro prezo in
panni d’oro!
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A paixão do amor é representada como uma fúria destrutiva e uma natureza
indomável, o equivalente ao destino moderno, porque distrai o herói de sua
missão, fazendo dele um escravo do corporal. A mulher, fomentadora do
amor sensual, é representada como uma força irracional e instintiva, uma fera
indomável e imprevisível32” (VALENTINI, 1993, p. 27-28)

D’Annunzio busca inaugurar um teatro italiano moderno em que “Mais do que a
fábula contava a atmosfera de presságios e mistérios em que os eventos se dissolvem em sinais
33
” (VALENTINI, 1993, p. 23). Como nos afirma Valentini, os protagonistas das tragédias
dannunzianas devem confrontar exclusivamente a sua própria subjetividade em uma luta com
nós mesmos (VALENTINI, 1993, p. 23)
Logo, D’Annunzio funda um drama lírico: “Passado e presente, sujeito e objeto se
fundem e onde ideologia, história e conflitos se afogam no delírio visionário dos protagonistas34”
(VALENTINI, 1993, p. 26). Dessa forma, tem-se também a inauguração de um novo mito,
antes ideal para alcançar o além do cotidiano, agora se configurando como fuga e negação da
realidade por parte do protagonista.
Esta nova tragédia, fruto da estética decadentista, pode ser sintetizada em um teatro
de Sonho em ação, segundo termo cunhado por Valentini, visto que apresenta na cena os
personagens encontrados na modernidade: indivíduos passionais, com nevroses e guiados
pelo espírito de decadência. Enquanto nos romances as figuras femininas assumem um grau
de suporte para os protagonistas brilharem, no teatro elas assumem uma faceta complexa e
dominam a cena, brilhando sozinhas, para elas mesmas.
A pesquisa sobre o teatro dannunziano encontra-se em seu estágio inicial e nesse
momento conta com o auxílio do texto de Valentina Velentini que está ainda em leitura e análise.
Em seguida, iniciaremos a leitura do texto de Dominique Maingueneau que tratará sobre o
ethos e a partir deste momento, procuraremos construir de que maneira o ethos dannunziano
aparece nas duas peças em análise e de que maneira esse ethos poderá ser evidenciado nas
figuras femininas, Isabella e Gradeniga.

32 “La passione d’amore è rappresentata come una furia distruttrice e come natura indomabile,
l’equivalente del fato moderno poiché distoglie l’eroe dalla sua missione, rendendolo schiavo del
corporeo. La donna, suscitatrice dell’amore sensuale, viene rappresentata come forza irrazionale e
istintuale, una belva indomabile e imprevedibile
33 più dela fabula contava l’atmosfera di presagi e di mistero in cui gli eventi si dissolvono in segni
34 passato e presente, soggetto e oggetto si fondono e dove l’ideologia, la storia e i conflitti annegano
tutti nel delirio visionario dei protagonisti.
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UM RETROSPECTO DA TEORIA DA NARRATIVA NO CONE SUL
Diego Cardoso Perez – Bolsista CNPQ
PPGLEN UFRJ
1. Introdução
O ano era 2016. Acabara de ingressar no mestrado pela Universidade Federal de Viçosa
com um pré-projeto de pesquisa que visava compreender os contos dispostos na coletânea Mis
Documentos (2014), do escritor chileno Alejandro Zambra, sob uma perspectiva que tivesse
em vista o meio tecnológico a que se submetia a criação literária, quer dizer, sobre como o
diálogo entre a fluidez do meio digital - exemplificado desde a referência no título à pasta
“meus documentos” do Windows - e a inflexibilidade do códex como produto final atuava
na linguagem narrativa. Com o avançar da pós-graduação, no entanto, o projeto sofreu uma
mudança brusca, porém impreterível: para que pudesse entender o que se passava em Mis
Documentos precisei me voltar aos três primeiros romances de Zambra exatamente porque,
em meio a uma sutil metanarratividade construída nestes livros precedentes à coletânea1, pude
constatar que os dilemas e inquietações quanto a sua linguagem narrativa remontavam a uma
questão ainda mais primordial como o pertencimento a uma tradição tão transcendental quanto
a tida pelo ofício do narrador a necessidade de legitimação de que suas estórias íntimas e
individuais pudessem fazer parte de uma História coletiva.
Assim, diante desse novo problema, me pus frente a uma série de pensadores a fim de
compreender as relações estéticas e históricas que envolviam tanto a narrativa de uma forma
ampla como o romance em especial: da estética de Hegel ao marxismo de György Lukács e
Walter Benjamin, do estruturalismo de Gérard Genette à teoria de tropos de Kurt Voneggut,
da narratologia pós-clássica dos alemães do ICN (Interdisciplinary Center of Narratology)
1 Bonsái & La vida privada de los árboles (2016) e Formas de volver a casa (2017).
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ao storytelling do inglês John Yorke: acadêmicos tradicionalistas, formalistas, europeus,
americanos... Mas o que me surpreendeu nesta busca por referências na teoria da narrativa ao
pesquisar a obra de um escritor chileno foi o fato de me deparar com um campo relativamente
árido para acadêmicos latino-americanos que expusessem seus pontos de vista e suas realidades
ao refletir sobre o ato de narrar.
2. Teoria da narrativa
No Ocidente pensar sobre a narrativa não tem sido um privilégio de sua atual intelligenstia.
Com efeito, desde a Grécia antiga com Aristóteles e Platão até a Roma antiga com Élio Donato
e Horácio, passando pelos alemães do século XIX como Gustav Freytag e Hegel, para citar
alguns, demonstram como o fenômeno narrativo foi foco de frequente interesse nos mais
variados pensadores. Contudo somente com a chegada do século XX o campo de estudo hoje
conhecido como teoria da narrativa, narratologia ou estudos da narrativa2 parece ter ganhado
um corpo consistente (e não homogêneo).
Precedido por uma série de grupos de estudiosos como os formalistas russos, os marxistas
germânicos, os estruturalistas tchecos e os neoaristotélicos americanos, a narratologia clássica
como hoje a conhecemos passa a se delinear claramente na década de 1960 com o estruturalismo
francês focado principalmente sobre as bases da teoria e crítica literária. Já nas décadas
seguintes, a partir de 1980, a área se alarga ainda mais tornando-se um campo interdisciplinar
entre Pedagogia, História, Medicina, Ciências Cognitivas, Sociologia, Cinema, Literatura,
Linguística entre outros (MEUTER, 2013)3 sobre o nome de narratologia pós-clássica4.
E onde exatamente, em meio a esse enorme emaranhado de trabalhos, pesquisadores,
revistas, institutos e redes de amparo aparecem os acadêmicos e intelectuais latino-americanos
nesse paradigma? Em uma resposta curta, em lugar (quase) nenhum.
De modo ilustrativo, A companion to Narrative Theory (2005) – isto é, um material de
base para a teoria da narrativa editado por James Phelan e Peter J. Rabinowitz – sugere apenas
uma participação consideravelmente discreta de Matías Martínez – chileno com trajetória
acadêmica alemã – entre seus colaboradores assim como, entre os escritores citados ao longo
do volume, apenas o nome de Cortázar e Borges são mencionados (e brevemente). Já em The
living handbook of narratolgy, organizado pelo Interdisciplinary Center of Narratology (ICN)
2 A seguir discutiremos essa pluralidade taxionômica com mais atenção.
3 MEUTER, Norbert. “Narration in various Meuter, In: Hühn, Peter et al. (eds.): the living handbook of
narratology. Hamburg: Hamburg University, 2013.
4 Terminologia proposta por David Herman em seu “Scripts, Sequences, and Stories: Elements of a
Postclassical Narratology” (1997).
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da Universidade de Hamburgo, ainda pior: o silêncio quanto à produção latino-americana é
absoluto.
Se os materiais de referência internacionais têm pouca ou nenhuma menção ao aparato
intelectual latino-americano, tampouco vemos sua presença em materiais básicos nacionais.
Neste sentido, O foco narrativo de Ligia Leite em 34 anos desde sua primeira publicação e
dezenas de reedições não conseguiu adicionar um nome nacional ou latino-americano à discussão
que aborda; enquanto que o manual Teoria literária: abordagens históricas e tendências
contemporâneas (2012) de Bonnici e Zolin deixa visível em seu “Quadro 2. Terminologia
teórica” a dificuldade em reconhecemos teóricos da narrativa próprios:
TEORIA/AUTOR

HISTÓRIA NARRADA

HISTÓRIA CONSTRUÍDA

Formalistas russos

Fábula

Trama

New Criticism (Forster)

Story

Plot

T. Todorov

História

Discurso

G. Genette

história (ou diegese)

Narração

Jean Ricardou

Ficção

Narração

Roland Barthes

Récit

Narração

Grupo μ

narrativa propriamente dita

discurso narrativo

Claude Bremond

récit raconté

récit recontant

Seymour Chatman

História

Discurso

Tabela 1: “Quadro 2” produzido por Aguiar e Silva (1988) e introduzido no livro Teoria literária
(2012)

Com o fim do mestrado e o início do doutorado decidi explorar esta escassez de referências
no campo latino-americano a partir de uma releitura de autores específicos e períodos históricos
específicos. Mas por hora façamos um trabalho preliminar neste breve texto, um retrospecto
histórico da teoria da narrativa na América Latina - e mais especificamente na América do Sul
– de modo a compreender o que poderia ter causado essa “escassez” acadêmica.
3. Um retrospecto
O primeiro elemento de destaque que se desenha na história da teoria narrativa latinoamericana é, sem dúvida, o fracasso do paradigma estruturalista. No Brasil, mesmo sendo
recebido de forma salutarmente moderada por alguns intelectuais como Affonso Sant’Anna e
Luiz Costa Lima, ao encontrar um momento político conturbado e marcado por uma ditadura
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militar truculenta, o estruturalismo em toda sua assepsia acabou por representar, “(...) uma
conivência bem conformista com a situação crítica da intelligentsia latino-americana e, em
particular, com a crise da educação superior” (MERQUIOR, 1975, p. 12) como acidamente
pintou José Guilherme Merquior em seu O estruturalismo dos pobres (1968).
A querela estruturalista, como ficou conhecida uma série de debates e polêmicas
públicas quanto à questão da vertente teórica em nosso ambiente, parece ter deixado poucos
resquícios para um “legado” do estruturalismo de modo que, para um alemão desavisado
como Günter Pressler o hi da narratologia – que transitou pelas mãos de dezenas de
pensadores ao longo de quase 100 anos - teria passado “(...) sem um sinal de debate no Brasil”
(PRESSLER, 2017, p. 104).
Na Argentina, enquanto Eliseo Verón, em seu texto “Acerca de la producción social
del conocimiento” (1974), dirá que “Entre los grupos intelectuales más activos políticamente
provocó de hecho reacciones que fueron desde una cierta desconfianza hasta la condenación
ideológica explícita, a veces en nombre del marxismo” (VERÓN, 1974, p. 98-99), Julio
Premat postula que “(...) en nombre de cierta concepción de la politización (desde Boedo
al «deber de memoria», pasando por el grupo Contorno y el compromiso de los 60-70)”
(PREMAT, 2015, p. 113) também se constatou um distanciamento explícito do texto literário.
Já no Chile, apesar do estruturalismo ter sido melhor recebido, talvez debido a uma
maior aceitação dos próprios acadêmicos progressitas e marxistas, como percebeu Verón, a
“izquierda denuncian la inspiración estructuralista o semiológica como una orientación ‘foránea’
o ‘reaccionaria’” (VERÓN, 1974, p. 120).
Neste sentido, fica evidente que na segunda metade do século XX se formou no Cone
Sul uma falsa dicotomia entre política versus texto, como se as duas possibilidades de análise
não pudessem estar relacionadas ou estudadas conjuntamente. Fica também evidente qual
destas correntes prevaleceu.
Um segundo fator que dificulta um desenvolvimento consistente da teoria da narrativa
na América Latina pode ser visto na própria diversificação do campo de estudo a partir dos
anos de 1990. Desde o Narrative turn, isto é, quando a disciplina historicamente se descola
dos estudos literários e se torna um campo de estudos autônoma e plural, a teoria da narrativa
que de fato é “(…) ainda pouco divulgada no Brasil” (OLIVEIRA, 2016, p. 107), como
percebe a pesquisadora Raquel Oliveira, pode demonstrar, neste contexto, uma indeterminação
metodológica difícil de sobrepor. Afinal, se nem aos seus pesquisadores é permitido um
consenso da própria terminologia que regeria sobre o campo - é dizer, enquanto alguns preferem
Teoria da Narrativa, mais comum no meio anglófono, outros, especialmente os pesquisadores
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germânicos como Monika Fludernik, Ansgar Nünning e o próprio Pressler ainda se mantêm
fiel a Narratologia, para não esquecer os que, como o português Carlos Reis, optam pelo termo
Estudos Narrativos -, como ficaria um neófito pesquisador latino-americano neste paradigma?
Nesta falta de homogeneidade o diálogo entre os que pretendem pesquisar na área parece
bastante comprometido que, a meu ver, também contribui para o complexo adâmico latinoamericano. Ler um pretensioso título como o da tese de José Vanderlei Carneiro, quer dizer, Por
uma redefinição da narrativa à luz da narratologia contemporânea (2009) e perceber que seu
trabalho se define sobre a concepção estrita de narratologia contemporânea a trilogia Tempo e
narrativa Paul Ricouer é algo bastante problemático.
Finalmente, outra causa possível para a problemática histórica da teoria da narrativa na
América Latina e do Cone Sul é a de que a própria noção de teoria em nosso contexto tem se
mostrado deficitária.
Como expõe Luiz Costa Lima desde o fim da década de 1970 em textos como “Quem
tem medo da teoria?” (1981), até o mais recente “A teoria da literatura entre nós” de 2006, a
concepção de teoria literária tem sido talhada ao longo das décadas. Sob esta perspectiva, em
caráter retórico, o pesquisador se pergunta: “(...) por que, entre nós, se estabeleceu tamanho
divórcio da teoria com sua raiz primeira, i.e., seu caráter de indagação reflexiva?” (COSTA
LIMA, 2006, p. 35), ao passo de que a resposta, tão simples quanto frustrante nos é revelada
logo em seguida: “(...) porque não temos, nem nunca tivemos tradição reflexiva” (idem). Deste
modo, apesar de escusar, em partes, a vertente hispânica da teoria literária latino-americana5, ao
dissertar sobre a disparidade teórica entre o contexto latino para com o resto do mundo, Costa
Lima não deixa de evidenciar que:
(...) não medrou, entre nós, nem o veio especulativo que tornou a Alemanha
um centro de referência, mesmo quando, no século XVIII, era politicamente
um zero à esquerda, nem a linha ético-pragmática que distinguiria a Inglaterra.
Em vez de uma ou de outra, mantivemos, como toda a América Hispânica,
a tradição da palavra retórica – e isso sem sequer nos darmos ao cuidado de
estudar os tratados de retórica –, abrandada pela formulação de textos de fácil
acesso (COSTA LIMA, 2006, p. 36-37).

A visão polêmica de Costa Lima (para não dizer outra coisa), não obstante, encontrou
e segue encontrando pares na academia latino-americana. Neste sentido, enquanto Roberto
González Echevarría afirmou que “(...) trás la desaparición de figuras como Alfonso Reyes,
Pedro Henríquez Ureña, Mariano Picón Salas o Carlos Mariátegui América Latina careció de
uma crítica literária significativa” (ECHEVARRÍA apud GILMAN, 2003, p. 308), escritores
5 No sentindo que, como posto no ensaio “Da existência precária: o sistema intelectual no Brasil”
(1981).
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como Carlos Fuentes acreditavam que a crítica do século XX não estava a altura da literatura
produzida à época; argumentos que reforçavam o ponto de Juan García Ponde ao declarar que
“(...) la crítica era la literatura misma” (GILMAN, 2003, p. 309).
Já o cubano Roberto Fernández Retamar, em seu artigo “Para una teoría de la literatura
hispanoamericana” (1995) – inicialmente publicado em 1973 e posteriormente publicado em
sua coletânea de ensaios homônima – nos elucida que
La teoría literaria es de apane1on tardía, y, en general, escasamente frecuentada
en Hispanoamérica. Ello no es extraño: la propia historiografía de conjunto
de nuestra literatura no surge sino hasta bien entrado este siglo, y su primer
ejemplo se debe, por cierto, a un autor extranjero, el norteamericano Alfred
Coester: Literary history of Spanish America (RETAMAR, 1995, p. 74).

Com a continuidade, o pesquisador demonstra a dificuldade de se instalar uma teoria
literária latino-americana a partir de uma série de exemplos como as tentativas de Roberto
Brenes Mesén, José Antonio Portuondo e mesmo Alfonso Reyes devido exatamente a falta
dicotomia texto versus política estabelecida em nossa academia:
Quiero adelantar dos observaciones a propósito de estas obras: la primera, que
conviene recordar lo que a propósitodel pensamiento contemporáneo español
e hispanoamericano en general -y por consiguiente también la teoría literaria
– escribió José Gaos al frente de su notable antología sobre el tema. Dice allí
Gaos que “en la medida en que” ese pensamiento se aleja “de la política en la
acepción amplia hacia la filosofía pura”, desciende “en originalidad y valía”; y
también: “en cuanto a la forma, la del tratado o curso sistemático y met6dicoes
la de la parte también menos original y valiosa, más meramente didáctica, de
la obra colectiva; la de la parte más original y valiosa es la del ensayo y el
artículo y la del discurso ...” (pág. xxxv). Este criterio aconseja que, en lo que
toca a los estudios de teoría literaria en nuestra América, no nos limitemos a
las obras que asumen la forma “del tratado o curso sistemático y metódico”, y
en cambio tomemos en consideración otras, al parecer menos rigurosamente
estructuradas en torno a esta disciplina (RETAMAR, 1995, p. 76).

Ainda que não concorde integralmente com tais afirmações, acredito que não seja difícil
reconhecer que a teoria latino-americana desenvolvida por seus notáveis como Cornjero Polar,
Ángel Rama, Roberto Schwarz e companhia se focaram muito mais numa dinâmica de análise
político-histórica – lembremos de Premat - do que em uma especulação sobre a narrativa como
posta pela teoria da narrativa.
Finalmente, de modo ilustrativo, deixo também um relato pessoal: quando estive
por ingressar no programa de Letras Neolatinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro
e demonstrei meu interesse desde o projeto por uma perspectiva teórica, me foi indagado o
porquê de não ter me candidatado a uma vaga no Programa de Ciência da Literatura na mesma
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instituição, como se o pensamento teórico não fosse possível em uma análise das letras latinoamericanas.
Considerações finais
Não há então, teoria da narrativa sendo feita na América Latina? É preciso esclarecer
que não ignoro toda uma produção feita por pesquisadores como Roberto González Echevarría,
Ricardo Piglia, Sônia Cristina Reis, Silviano Santiago, Oscar Masotta, bem como as pesquisas
desenvolvidas em grupos de estudos como o Centro de Estudios de Narratologia (Argentina),
Amazonia – Narratologia – Anthropocene (Pará), Narrativas Midiáticas e Dialogias (Minas
Gerais) ou O narrador e as fronteiras do relato (São Paulo) bem como a interdisciplinaridade
que este campo, nesse contexto, majoritariamente literário tem apresentado historicamente com
a Comunicação. Entretanto, quando vemos este conjunto de referências logo podemos perceber
as suas pontualidades e falta de diálogo entre os mesmos possivelmente causados, como visto
neste retrospecto, em grande medida por questões políticas.
Como forma de reparar esta questão, acredito que ao menos duas questões possam ser
revistas com mais atenção: a primeira, com relação à falsa dicotomia entre texto versus política,
Retamar, ainda na década de 1970 já propunha uma perspectiva que abrangesse o fenômeno
narrativo em suas várias facetas e não apenas por um método ou outro; quanto a segunda, a
criação de canais de diálogo, seja com a teoria da narrativa atualmente sendo internacionalmente,
seja entre nossos próprios pares poderia e muito contribuir para um crescimento mútuo da área.
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A COMPOSIÇÃO IMAGÉTICA DO CORO NA REESCRITA DE
ANTÍGONA POR JEAN ANOUILH
Elizabeth Serra dos Santos
IC UFRJ
Através dos tempos, o universo poético da Antígona tem sido revelado pelas mais diversas
linhas de pensamento. Friedrich Hölderlin apresenta a sua interpretação do conflito trágico da
peça através de uma tradução em que ele utiliza a velha língua de Lutero para restabelecer a
força falante do grego através da força falante do alemão (cf. BERMAN, 2013). Já Friedrich
Hegel vê a poesia dramática da Antígona relacionada ao seu conceito de dialética do espírito,
a qual se decompõe nas leis divina e humana (cf. SZONDI, 2004). Walter Benjamin, apesar de
não citar Antígona em Origem do drama barroco alemão (1984), analisa a questão do sacrifício
do herói trágico observando que essa ação não teria a mesma intensidade de significação no
período Barroco. Daí a necessidade, segundo Benjamin, de uma consideração histórica para
se alcançar uma ideia acerca de uma obra de arte (cf. SZONDI, 2004). A minha dissertação de
mestrado propõe revelar Antígona por outro ângulo: através do ritmo presente na fala do coro,
na reescrita de Antígona pelo escritor francês Jean Anouilh (2009), como uma manifestação de
uma cultura, de uma história, de um tempo. E essa manifestação acontece com o ritmo agindo
como movimento da fala dentro do discurso, através do vocabulário, dos jogos de palavras,
das imagens. O presente recorte da pesquisa é uma etapa introdutória na progressão de uma
revelação da Antígona de Anouilh.
Com relação à reescrita, há um movimento em direção à uma prosa da poesia. Ilustro
essa afirmação citando Jean-Christophe Bailly (2008), cuja teoria se baseia no pensamento dos
românticos alemães que reivindicavam o inacabamento das obras. Bailly parte do princípio de
que essa formulação dos românticos alemães também atinge os gêneros literários, levando-os
a um “transbordamento latente” (BAILLY, 2017, p. 6). Seguindo essa linha de pensamento que
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implica uma visão dos gêneros como formas que se sobrepõem, a forma como o conceito de
ritmo se desdobra diante dos dois textos é o que será considerado neste recorte.
A Teoria das Ideias, ou Formas, de Platão, nos introduz para essa desconstrução. O Livro
X da República apresenta a tese de que a forma é uma essência eterna e universal, no sentido
que pode estar em várias coisas ao mesmo tempo. Na visão platônica, toda classe de objetos
no mundo físico tem um padrão perfeito existindo no mundo ideal, “as coisas particulares
que existem no mundo dos corpos são cópias, ou imitações, dos seus arquétipos, as Formas”
(NASH, 2007, p. 1). Segue um trecho do diálogo metafórico entre Sócrates e Glauco, como
ilustração do pensamento de Platão:
Sócrates — Poderás dizer-me o que é, em geral, a imitação?
É que eu não concebo bem o que ela se propõe.
Glauco — E como queres, então, que eu o conceba?
Sócrates — Não haveria nisso nada de espantoso. Muitas
vezes, os que têm a vista fraca apercebem os objetos antes
daqueles que a têm penetrante.
Glauco — Isso acontece. Mas, na tua presença, nunca ousarei
dizer o que poderia parecer-me evidente. Vê tu, portanto.
Sócrates — Muito bem! Queres que partamos deste ponto,
no nosso inquérito, segundo o nosso método habitual? Realmente,
temos o hábito de supor uma certa forma, e uma só,
para cada grupo de objetos múltiplos a que damos o mesmo
nome. Compreendes isto?
Glauco — Compreendo.
(Livro X, A República)

A visão de uma natureza imutável e modelar é desfundamentada pelo
iluminismo no século XVIII, que propagava a teoria de que “o processo de construção
de sentidos do mundo” era histórico, e por isso, estava “permanentemente em aberto”
(MORAES, 2017, p. 18). Essa consciência de transitoriedade do mundo, desperta nos filósofos
uma nova maneira de pensar a forma. A natureza, para eles, deixa de ser considerada estática e
perfeita, e passa a se mostrar como dinâmica, capaz de inspirar o homem “a dirigir ao mundo
histórico um novo olhar”, um olhar para a alteridade (MORAES, 2017, p. 22). Denis Diderot se
destaca, nessa época, por justamente defender a ideia “de variação, de divergência, de fermentação”
(MORAES, 2017, p. 19), em oposição à concepção formalista de natureza. O pensamento de
Diderot deu voz à reflexão estética do século XVIII, que passava por uma reformulação, em
virtude da grande crise de valores que atingiu o período histórico. Nas palavras de Moraes, houve
uma “insubordinação crescente do ato estético em relação aos domínios político, filosófico
e moral” (MORAES, 2017, p. 18). E a partir do romantismo alemão, essa insubordinação
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instiga a ideia de pensar a forma como inacabada, que se desdobra em infinitas conexões.
Jean-Christophe Bailly, em um ensaio sobre o gênero romance, compartilha a noção de forma
dos românticos alemães, nos seguintes termos:
o “gênero dos gêneros” com o qual já puderam sonhar os românticos alemães
na época de Iena não é tanto uma forma, mas um espaço de formação que se
abre diante de cada tentativa, se ela decidir se afastar de uma fórmula ditada
por um programa restrito puramente repetitivo. (BAILLY, 2014, p. 10)

O trabalho da forma sobre si mesma, na visão de Bailly, como uma forma que
desencadeia uma produção de formas, um processo de sobre formas, nos leva a pensar que
a noção de ritmo, na reescrita francesa, está inserida nessa “constante semântica da forma”
(BENVENISTE, 1989, p. 368). Assim, encaminhamos este estudo, neste momento, em direção
à uma possível avaliação do ritmo apresentado nos versos da Antígona de Sófocles e na prosa
de Anouilh. Uma atenção especial é dada, de início, à uma contemplação mínima entre poesia
e música, já que falamos anteriormente numa pulsação das sílabas das palavras num poema. A
teoria do francês Mikel Dufrenne permeia esta reflexão.
Em seu livro O Poético, Dufrenne analisa as diferentes artes, em especial, a poesia
e a música, dizendo que elas “se especificam por sua matéria” (DUFRENNE, 1969, p. 11).
A matéria da poesia, segundo o filósofo, é a linguagem, que se realiza através da fala. Essa
linguagem poética busca uma expressão semântica através de um trabalho com os sistemas
fonológico e sintático. É um procedimento com a língua, por parte do poeta, que Haroldo de
Campos define como um “jogo intercambiante de som e sentido” (CAMPOS, 2017, p. 284).
Mas essa busca da poesia por uma expressão semântica também envolve a participação da
linguagem musical. E um de seus elementos básicos é o ritmo, que num grupo de palavras de
um verso, é marcado por sons e silêncios.
. Dufrenne lembra que, na Grécia Antiga, o poeta era compositor e até coreuta. Portanto,
ele incluía a música numa representação teatral, para que atuasse como pano de fundo na
recitação ou canto. A voz entoada era sustentada por alguns acordes tocados, possivelmente,
por uma flauta, pois o autor desejava que as estrofes do Coro não fossem ofuscadas por “uma
música dominadora”. A voz, falada ou cantada, precisava operar com “pleno rendimento” e
“força expressiva” (DUFRENNE, 1969, p. 67).
A música define o ritmo como uma “distribuição ordenada de valores”, como uma “relação
entre as durações das notas executadas sucessivamente” (MED, 2014, p. 128). Esse conceito
encontra relevância na métrica greco-latina, uma vez que existem as regras que comandam a
pulsação das sílabas de um poema. Na métrica greco-latina, a percepção do sensível, através do
ritmo, acontece nas sílabas longas das palavras (cf. DUFRENNE, 1969), o que não ocorre na
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linguagem falada e nem na arte musical, onde o ritmo age, respectivamente, sobre a acentuação
das sílabas e na duração do som das notas. As sílabas longas revelam, segundo Dufrenne, a
maneira como o poema é vivido pelos membros do Coro. Ou seja, elas fazem parte de uma
palavra carregada de significação, no recitativo ou no canto. E na escansão, digo, na contagem
dos sons dos versos, a barra divisória que os separa é colocada no poema sempre que um grupo
de palavras indica um sentido, um valor semântico. Fato que não acontece na música, pois a
convenção obriga a colocar a barra antes do tempo forte.
Como ilustração, seguem os versos que compõem o Estásimo I, a primeira das cinco odes
cantadas pelo Coro e a mais conhecida, pois exalta as conquistas do ser humano, tão valorizadas
pela pólis. As palavras marcadas em negrito, conforme a minha interpretação, recebem a tésis
do verso, o tempo forte na métrica greco-latina. O ritmo, no verso grego, é constituído pela
formação de elementos breves e longos, em um padrão mais ou menos regular. O iambo: U_ e
o dáctilo: _ U U são os ritmos básicos, segundo o Professor de Música da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Celso Ramalho. Logo depois, uma proposta de escansão é apresentada por
Ramalho. O símbolo de breve/fraco, que está em vermelho, é desprezado, segundo o professor,
na escansão métrica.
Somam-se os assombros
Mas o homem ensombra o próprio assombro
Somam-se_os assombros,
— U    U  

   (dáctilo e iâmbo)

U —  U

Mas_o homem_ensombra_o próprio_assombro. (4 iâmbos)
   U

— U

   —   U

   —   U

—    U

A minha interpretação na escolha das palavras mais significativas nos versos, se baseia
no comentário que Trajano Vieira faz do adjetivo “assombro”, na sua tradução da Antígona
(VIEIRA, 2016, p. 15). Vieira diz que o louvor ao ser humano é ambíguo porque o retrata como
uma figura admirável pelas suas façanhas e ao mesmo tempo monstruosa pela sua ambição de
querer controlar o mundo.
Foi visto, então, o ritmo atuando como um elemento capaz de fazer aparecer o poético
na tragédia Antígona, através da marcação da parte sensível das palavras, e a atenção agora é
voltada, de forma breve, para a reescrita. Tomo como ponto de partida, o pensamento de Henri
Meschonic (2006), que se baseia no ritmo agindo como movimento da fala no discurso, como
organização do movente. Segundo Meschonic, o ritmo renova a concepção de oralidade, tira a
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oralidade dessa dualidade oral/escrito e a coloca na escritura como organizadora do discurso,
regida pelo ritmo. Essa organização do discurso que envolve um reconhecimento do movimento
da fala abrange os aspectos considerados importantes, na visão de Anouilh, para a construção
do ritmo, e que serão identificados ao longo dos estudos. Segue abaixo, o texto inicial da fala
do Coro.
Pronto. Agora a mola está esticada. Nada mais resta senão que se desarme
sozinha. É assim que funciona na tragédia. É só dar um empurrãozinho para
que tudo comece, um nada, um olhar durante um segundo a uma menina que
está passando e levanta o braço na rua; ou desejar a honra numa bela manhã,
ao despertar, como se fosse uma coisa que se come, ou colocar uma pergunta
que tanto nos fizemos durante a noite...Aí está tudo. Depois, basta deixar
acontecer. Fiquemos tranquilos (ANOUILH, 2009, p. 62).

Essa passagem corresponde ao momento em que o Coro canta o Estásimo I, na Antígona
de Sófocles, visto anteriormente. Na tragédia clássica, o guarda, a mando de Creonte, sai de
cena para buscar aquele que se contrapôs ao édito real. Logo em seguida, o Coro se apresenta
cantando as façanhas do ser humano, antes da entrada de Antígona. Na versão moderna, o
Coro quebra o ritmo da peça, ao convidar o público a refletir sobre drama e tragédia. Anouilh
reescreve Antígona em plena ocupação nazista.
Assim sendo, este breve estudo sobre a articulação do ritmo na escrita teatral de Sófocles
e de Anouilh, é de grande valia para a sequência desta pesquisa, uma vez que ela pretende
investigar, como a oralidade, regida pelo ritmo, é articulada, principalmente, na reescrita,
tornando contemporâneo, o clássico.
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POCHINI E TAMBURINI: A FACE DUPLA DO PERSONAGEM
BUFFO
Eric da Silva Santiago – Bolsista CNPq
PPGLEN UFRJ
Esta apresentação é um recorte da análise que estou fazendo na minha dissertação de
mestrado. Apresentarei então a leitura do personagem buffo na novela Pochini e Tamburini, sexta
novela do livro Il Palio dei Buffi de 1937 do escritor italiano Aldo Palazzeschi. Esta apresentará
como reinterpretação da figura buffa os personagens homônimos, Pochini e Tamburini. Como
veremos, o escritor fiorentino concentrará a carga cômica igualmente nos dois, e ao fazer isso,
permite que ambos sejam o mesmo personagem buffo desta novela, e assim sendo, a nova
intepretação não se formará a partir de uma reinterpretação de um personagem tipo, mas sim
de seu molde.
A novela se inicia com o momento em que Pochini e Tamburini se conhecem na
apresentação dos dois ao trabalho na Administração das Ferrovias, ambos haviam vinte anos e,
já a partir desse momento, Palazzeschi irá criar a relação de equivalência e justaposição entre
eles. Já na primeira página desta que é a mais curta das novelas da obra, o autor irá apresentar
toda a questão que analisaremos nesta leitura. A relação simbiótica de Pochini e Tamburini
é de um equilíbrio tão profundo que suas aparências e até mesmo suas personalidades são
complementares:
“Não eram nem bonitos nem feios, nem morenos nem louros, nem grandes
nem pequenos, mas... mais ou menos. Pochini, mais magrinho, mais ativo
intraprendente, mais espirituoso; Tamburini mais travesso, um pouco gordinho,
mais calmo e sorridente. Nem muito inteligentes e nem muito pouco, foram
sempre a para todos: Pochini e Tamburini.”1 (PALAZZESCHI, 1944: p. 122-123,
Tradução própria)
1 “Non erano nè belli nè brutti, nè bruni nè biondi, nè grandi nè piccoli, ma... così così. Pochini, più
mingherlino, più pronto e intraprendente, più spiritoso; Tamburini più traverso, un po’ grassototello,
più calmo e sorridente. Nè troppo intelligenti e neppur troppo poco, furono sempre e per tutti: Pochini
e Tamburini.”
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Esse equilíbrio quase irreal será chave fundamental para percebermos na continuidade
de novela o feito palazzeschiano de tornar ambos detentores do mesmo papel nesta novela, o
do personagem buffo.
A novela continua e nos mostra que nem Pochini e nem Tamburini conseguiram manter
relações amorosas, o primeiro havia ficado desgostoso após a morte do seu primeiro grande
amor e o segundo, por inércia, havia rompido um noivado. Após os anos da juventude, ficando
cada vez mais sozinhos no mundo, a ligação dos dois apenas se estreita cada vez mais. Não é
incomum na tradição cômica que o personagem cômico não possua relações amorosas, ou que a
própria relação seja cômica, nesse caso, a ausência de outro alguém, de uma outra família, torna
a ligação dos dois mais profunda.
Há então na novela um salto de 35 anos, ambos os personagens, agora com 55 anos
de idade, se aposentam e se despedem do trabalho exatamente no mesmo dia. A saída dos
dois acontece assim como a chegada, sem grandes alardes, sem pompa e sem comemorações
exageradas, afinal, eles são medíocres2. Contudo, a quebra do padrão do trabalho parece abrir
um novo horizonte:
Mas sentiram juntos, naquela porta familiar pela qual não entrariam na
próxima manhã, que o mundo se tornou muito grande, quase como se
tivesse se alargado em uma noite na frente deles, e olharam-se um ao
outro naquele momento de desaparecimento, retomaram o caminho.3
(PALAZZESCHI, 1944, p. 129)

Esse horizonte que causa o desaparecimento poderia ser aterrorizante, entretanto, como
um método de sobrevivência, os dois começam a se encontrar três vezes por dia: de manhã,
de tarde e na hora do café. Essa tentativa de subsistência reforça os laços já enraizados entre
Pochini e Tamburini.
Numa manhã, quando Pochini chega dizendo que sonhou “um sonho espetacular,
inacreditável, complicadíssimo, daqueles que se tem somente um durante a vida toda”4
(PALAZZESCHI, 1944: p. 129-130), não há porque o segundo duvidar ou desacreditar sobre
a sensação de seu companheiro, afinal, ambos compartilham a mesma sensação em relação as
coisas e ao mundo. Pochini então conta o teor do sonho, e a partir daqui começaremos a ver a
construção da comicidade palazzeschiana, que até então estava timidamente presente na novela,
2 Neste caso uso o significado de qualidade média, comum; mediano, meão, modesto, pequeno. Porém,
o significado pejorativo também não seria totalmente errado.
3 “Ma sentirono insieme, a quella porta familiare per la quale la mattina dopo non sarebbero rientrati,
il mondo divenuto troppo grande, quasi si fosse allargato in una notte davanti a essi, e guardatisi l’un e
l’altro in quell’instante di smarrimento, ripresero la via”
4 “un sogno spettacoloso, incredibile, complicatissimo, di quelli che se ne fa uno soltanto durante tutta
la vita”
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alçando voo. Em seu sonho ele vê quatro números de loteria que daria um prêmio de sessenta
mil liras, e, com a possibilidade de vencer, eles veem mil formas de gastarem esse dinheiro,
começam a discutir viagens e a falar sobre os lugares que visitariam.
Durante dez anos eles iam todas as sextas-feiras a lotérica, Pochini entrava e fazia
aposta e saia com os números em um papel rosa que guardava com todo cuidado. No sábado
retornavam para conferir os números e sempre iam embora tristes mas com a certeza de que na
próxima venceriam. Nessa altura da novela tanto Pochini quanto Tamburini possuem 65 anos.
Em um dia como qualquer outro, reforçando a ideia dos homens medianos plantada desde
o início da novela, Tamburini está à espera de Pochini que não chega. Percebendo a anormalidade
desse fato, ele corre até a casa do amigo e lá descobre que ele está de cama, cama da qual
não levantaria mais: “Depois de uma semana Pochini estava morto e sepultado, sepultado na
presença do amigo que ficou mudo e sem palavras”5 (PALAZZESCHI, 1944: p. 131). Diante
de tal fato, Tamburini perde o sentido da vida: “Olhou as coisas ao redor agora mais do que
nunca privadas de sentido, e para ele não restava senão um caminho: aquele do cemitério”6
(PALAZZESCHI, 1944: p. 131), essa frase, de uma ambiguidade ímpar, explicita o fato de que
sem o amigo, Tamburini não sabia viver, o caminho do cemitério não é somente a reafirmação
da morte de Pochini, mas sim uma previsão para seu grande amigo. Essa perda é de fundamental
importância para a afirmação desta análise, de que ambos os personagens compartilham a
roupagem do mesmo buffo.
Na obra O Cômico, os teóricos Concetta D’Angeli e Guido Paduano visam a demonstrar
como o medo da morte e a busca pela imortalidade constantemente criam situações cômicas.
Isto é, pode-se criar o cômico nos atos humanos de tentar fugir da morte, do medo de morrer
ou até sobre a possibilidade da imortalidade, mas nunca do ato final. A morte será para
Palazzeschi, ao contrário, um dos grandes pontos de ignição para a explosão da risada, em seu
manifesto Il controdolore, constantemente retorna a ideia de que para se rir profundamente e
de verdade há de se rir da morte do seus entes mais queridos: “As mortes das pessoas mais
queridas, todos os seus desastres, darão a vocês os momentos de felicidade mais intensa.”7
(PALAZZESCHI: 1994, p. 22), ou ainda, de que a própria morte é uma fornecedora de comicidade,
de risadas: “Encarem bem o rosto da morte e essa dará a vocês coisas para rir por toda a vida”8
(PALAZZESCHI: 1994, p. 19).
5 “Dopo uma settimana Pochini era morto e sepolto, sepolto alla presenza dell’amico rimasto muto e
senza parole”
6 “Guardò attorno e le cose oramai private di senso, e fra cui non rimaneva che una via: quella del
cimitero”
7 “Le morti delle persone più care, tutte le loro sciagure, vi forniranno i momenti della vostra gioia più
intensa.”
8 “Fissate bene in viso la morte, ed essa vi fornirà tanto da ridere per tutta la vita”
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Não será a única novela em que a morte terá um papel fundamental para a construção ou
redimensionamento do personagem buffo, nesta em particular, a morte efetua um movimento
de esvaziamento de Tamburini a partir da morte de Pochini, a perda faz com que o primeiro
perca a potência cômica, e essa ausência o desconecta de seu papel de buffo, entretanto, em uma
inversão lógica, será também a morte a responsável pelo reaparecimento do personagem buffo,
pela recuperação da comicidade.
Em uma tarde comum, ao passar pela lotérica, Tamburini descobre que os quatro números
de Pochini haviam sido sorteados e, sem acreditar, ele retorna para casa. Na manhã seguinte ele
vai ao cemitério e ali, em um estalo de loucura, ele começa a gritar e gesticular contra a tumba
do amigo: “Eles saíram! Sim! Eles saíram! Todos os quatro! Sim! Queria que enquanto você
morria eu fosse jogar? Nem ao menos pensei nisso! Me esqueci, é compreensível. E agora eles
saíram, sim, todos os quatro”9 (PALAZZESCHI, 1944, p. 131).
Tamburini ainda retornou ao cemitério outras vezes, tentou levar flores, mas elas não
significavam nada para ele e o amigo morto, certa vez levou pão e peixe frito, uma comida
que ambos adoravam, porém não conseguiu comer em meio as lágrimas. Para Tamburini
toda a relação de igualdade entre eles havia acabado, e sem a presença do amigo, ele, homem
medíocre, se torna inframedíocre, a ausência de sua segunda parte o torna incompleto, vazio de
toda a comicidade.
Contudo, em mais uma noite qualquer, Tamburini sonha com Pochini, e em seu sonho
seu amigo:
Ria, se escangalhava de rir, sacudia a barriga de tanto rir; e estava contente,
feliz, brincava como ele sempre fez, como a tarde no café ou aos domingos
pelos passeios. De repente começa a escancarar a boca e entre as risadas disse
com clareza quatro números, quatro números novos, e sempre rindo disse:
«Mas atenção, eles jamais sairão». E desapareceu com a barriga sacudindo de
tanto rir.10 (PALAZZESCHI, 1944, p. 133)

Ao acordar desse sonho, Tamburini se reconecta com Pochini, e logo com sua parte que
faltava. Essa reconexão reiniciará o ciclo do personagem buffo, da comicidade, inicialmente
através da leve falta de lucidez que se apossa de Tamburini, pois após acordar do sonho ele
passa a argumentar com seu amigo como se ele ali estivesse: “te conheço, sei bem como você
9 “Sono usciti! Sì! Sono usciti! Tutti i quattro! Sì! Volevi che mentre tu morivi io me ne andassi a
giuocare? Non ci ho neppur pensato! Me ne sono dimenticato, si capisce. E ora sono usciti, sì, tutti i
quattro” – tradução própria
10 “Rideva, rideva a crepapelle, si reggeva la pancia dal ridere; ed era contento, felice, scherzava come
faceva sempre lui, come la sera al caffè o la domenica lungo l’albereta. Ad un tratto prese a spalancare
la bocca e fra le risate disse con chiarezza quattro numeri, quattro numeri nuovi, e sempre seguitando a
ridere aggiunse: «Bada, però, non usciranno mai». E disparve reggendosi la pancia per le risate.”
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é, conheço o seu caráter, seu velho buffone, é isso que você é, você sempre gostou de brincar,
ainda mais comigo! Não sairão! Não sairão... e então porque me daria? (...)”11 (PALAZZESCHI,
1944: p. 133).
Já no findar da novela, Tamburini vai até a lotérica e joga esses novos números, pega o
papel rosa, o guarda e se dirige ao cemitério. Após o sonho, ele absorve os hábitos de Pochini, e
começa a dialogar diretamente com ele, como se estivessem ambos no mesmo espaço. Tamburini
afinal se torna o personagem buffo, mas não pela ausência de outro, mas sim pela total presença.
A risada, o cômico, o personagem buffo palazzeschiano vencem a morte.
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REVOLTA E MELANCOLIA EM MARÍA, DE JORGE ISAACS
Evelyn Santos de França
PPGLEN UFRJ

1. Introdução
Ao se propor a trazer à discussão um texto clássico, o leitor crítico não somente enfrenta
a densidade da própria obra como também a pluralidade de uma tradição crítica que, da mesma
forma, pode se apresentar como cânone. Assim sendo, o estudo de María não poderia deixar
e não virá desacompanhado de certo peso crítico acumulado através dos anos. Contudo, na
presente pesquisa, a crítica se torna também objeto e lugar de onde se partirá para alcançar
novas perspectivas a respeito de uma narrativa tão consagrada.
Frente a esse desafio, propõe-se, ao mesmo tempo, uma análise da narrativa que leve em
consideração aspectos da teoria literária que explicitariam os mecanismos utilizados pelo autor
para que, no momento social e político da escritura de seu único romance, a disputa entre seus
ideais políticos e estéticos encontrasse conciliação.
Dessa forma, além de trazer à luz conceitos anteriores e consagrados levantados sobre
María, pretende-se apontar os pontos da narrativa aos quais chamaríamos de pontos divergentes,
isto é, determinadas estratégias e silêncios utilizados pelo narrador que desviam a narrativa de
seu curso original e que evidenciam a presença de um narratário específico e redirecionam o
nosso olhar para algo além do argumento inicial da narrativa.
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2. O cenário, os personagens e o que vemos
María, de Jorge Isaacs, é um romance escrito em 1867 e foi considerado, durante muitos
anos, um romance de fundação, isto é, um romance que se dedicava a fortalecer o nacionalismo
colombiano através da exaltação da paisagem e dos costumes nacionais. Até os dias atuais, em
manuais educativos, por exemplo, María é apontado como o grande romance do romantismo
latino-americano.
Pedro Henríquez Ureña, em Las corrientes literárias en la América Hispánica, salienta
que o romantismo foi, para as Américas, uma “revolução espiritual”, que se colocou em prática
também através da expressão literária, visto que surgiu na América Latina em meio às lutas
por Independência e a consolidação das grandes nações frente às monarquias espanholas e
portuguesas.
Nesse sentido, alguns traços em comum podem ser encontrados em todas as grandes
narrativas escritas dentro desse período temporal, como já sabemos, seus principais aspectos
giram em torno da “conquista da paisagem, a reconstrução do passado e da descrição dos
costumes.” (HENRÍQUEZ, 1949, p. 146).
De fato, ao ler María, não nos faltam exemplos de momentos em que a narrativa é
invadida por pomposas descrições da paisagem do Vale do Cauca, local da fazenda que é
cenário da trama. Já no início da narrativa, nos deparamos com a primeira descrição da região:
“Cruzaba planicies de verdes gramales, regadas por riachuelos cuyo paso me obstruían hermosas
vacadas, que abandonaban sus sesteaderos para internarse en lagunas o en sendas abovedadas
por florecidos písamos e higuerones frondosos.” (ISAACS, 2005, p. 5)
Além da clássica alusão recorrente à vegetação de sua região natal, outra característica
de narrativas românticas, talvez mais pungente que a exaltação da paisagem natural, é o amor
idealizado, que não pode ser concretizado. Como sabemos, esse traço aparece também em María,
visto que Efraín – narrador e personagem principal – ainda que apaixonado e correspondido
pela moça, vê-se impedido de casar-se com ela por um motivo aparentemente simples: seu pai
lhe impõe que primeiro termine os estudos na Europa.
É certo que não se pode afirmar que apenas María se afasta da definição padrão do
que é uma narrativa romântica, quando se trata do estudo de correntes literárias. No entanto, a
sutileza de alguns detalhes da construção da personagem, desde o princípio, nos aponta para o
fato de que estamos frente a uma heroína e uma narrativa que nos quer revelar mais do que o
que mostra em primeiro plano.
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As origens da heroína do romance, Maria, nos são contadas de forma muito breve e
pouco elaborada. Apenas sabemos que sua mãe faleceu, ainda jovem, de uma doença misteriosa
e que seu pai preferiu renunciar à criação da menina, entregando-a a seu primo – pai de Efraín –
para que fosse criada como cristã. Para tanto, Maria, que antes se chamava Ester, tem seu nome
mudado e seu novo responsável promete criá-la sob os ensinamentos cristãos.
Ao longo da trama, entretanto, o narrador faz inúmeras alusões ao judaísmo de Maria,
tanto no que tange as suas características físicas, quanto no que tange ao seu comportamento.
Paralela a toda essa questão de sua origem judaica, María e Efraín se apaixonam e
começam a encontrar-se às escondidas, ainda que sempre de maneira tímida e sutil, deixam
claro sua paixão um pelo outro. Entretanto, o romance é interrompido por um mal inexplicado
que acomete a heroína. O médico da família não consegue explicar exatamente o que provoca
esse mal, mas aponta para a possibilidade de ter sido o mesmo que levou a mãe de María à
morte.
A partir desse momento, começam a surgir os presságios na narrativa e elementos
simbólicos que apontam para um fim trágico ao relacionamento dos dois amantes. Já nesse
sentido, podemos ver o uso de uma estratégia pouco convencional aos romances românticos, a
aparição de elementos de “mau agouro” fez com que, inclusive, o romance fosse considerado
anticatólico e supersticioso: “supersticiosa, pertenece al romanticismo y es contraria a
la doctrina católica, por lo cual recomienda a los católicos que se abstengan de leerla.”
(Apud Cristina, María Teresa. María. Vol. I, Obra completa, p. xxxix).
Gradativamente, María se recupera e os dois voltam a fazer planos para seu futuro.
Contudo, Efraín, que almejava ser como o pai, ou seja, apenas cuidar da fazenda e gerir seus
negócios, se vê forçado a separar-se de sua amada para estudar medicina na Europa.
Durante a narrativa, percebemos que Don Jorge, pai de Efraín, possui alguns problemas
financeiros, problemas esses que o deixam doente em certo momento da trama. Temeroso por
suas finanças e pela falta de médicos na região do Vale do Cauca, o pai de Efraín o obriga a
deixar novamente a fazenda e lhe diz que pode casar-se com María quando termine seus estudos
na Europa.
Como sabemos, Efraín, ainda que contra a sua própria vontade e contra a vontade de
María, cede aos desejos do pai e parte para a Europa, onde conduz seus estudos. No entanto,
com a saúde frágil e não resistindo à saudade e ao afastamento, María adoece novamente e pede
para que Efraín retorne, o rapaz o faz, porém não chega a tempo de despedir-se de sua amada
ainda em vida.
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Até então, conseguimos observar aspectos da narrativa – ainda que de forma superficial
– que demonstram traços recorrentes em romances românticos, o idílio romântico aparece
exaltado, os sofrimentos dos amantes impedidos de concretizar a relação e a morte trágica da
heroína configuram a narrativa de modo bastante linear.
Ao final da narrativa, o pai, claramente, é visto como o culpado pela tragédia na vida
dos amantes. María e até mesmo o próprio pai assumem que, não fosse o afastamento forçado
de Efraín, María poderia ter vivido e os dois poderiam ter sido felizes.
Embora o pai peça desculpas a Efraín, o filho não demonstra mágoa em relação a ele e
tampouco o culpa. Desde o início da trama, Efraín idealiza a figura de seu pai e almeja tornar-se
exatamente o que seu pai era. Assim sendo, resulta um pouco estranho que a culpa pela ruína
dos amantes e, no futuro, a ruína da própria fazenda seja colocada sobre o pai.
O pai de Efraín, em última instância, o personagem que faz mover a trama e desencadeia
inúmeros acontecimentos, nos é apresentado como pai bondoso e amo até mesmo carinhoso
para com os escravos: “Pude notar que mi padre, sin dejar de ser amo, daba un trato cariñoso a
sus esclavos” (ISAACS, 2005, p. 14). Contudo, não podemos deixar de ter em mente quem é o
narrador, quem ocupa o lugar de narratário e que papel representam.
Considerando os conflitos sociais e políticos que envolviam a Colômbia no momento
representado no romance, é bastante desconcertante que nenhuma tensão se produza na
narrativa com respeito a esses conflitos. A escravidão estava a ponto de ser abolida, já havia sido
proibido o comércio dos escravos e muitos já possuíam sua liberdade. Entretanto, em María,
nos é mostrado um mundo em perfeita harmonia, em que os escravos e os amos convivem com
carinho e respeito.
Apesar dessa aparente harmonia, o narrador –ainda que sem realizar quaisquer
comentários a respeito- nos deixa ver partes desse mundo que não são de fato tão harmoniosas
como ele mesmo representa. Em uma de suas idas à fazenda de um amigo, o narrador comenta
ter visto um escravo com as mãos feridas devido à insubordinação. Além disso, Efraín é o
único com o qual os escravos conversam com afeto e fazem questão de não fazê-lo na presença
de outros senhores, o que também revela certo medo e tensão em suas relações. Até mesmo
no momento em que apresenta os escravos, Efraín comenta que estão bem vestidos e felizes,
porém ressalta: “hasta donde es posible estarlo en la servidumbre”. (ISAACS, 2005, p. 14)
Nesse sentido, é importante resgatar os aportes de Wayne C. Booth, em a retórica da
ficção. Levando em consideração o fato de que o próprio autor, tal como seu personagem
principal, estavam intrinsecamente ligados à sociedade a qual criticam, visto que Isaacs era
ativo politicamente e criticava a posse de escravos, é importante pensar em quem ocupa o lugar
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de narratário dessa narrativa e o que diz o silêncio do narrador frente as situações que encontra.
Se pensarmos no cenário externo à narrativa, Isaacs era um escritor de poesias não muito
exitoso e que, tal como Efraín, sofria os reflexos financeiros da ruína de sua querida fazenda de
infância. María, apesar de ter sido escrita em um momento político bastante conflituoso, não
parece retratar qualquer problema social ou econômico de sua época. A narrativa parece retratar
apenas o momento em que Efraín conhece, se apaixona e se separa para sempre de sua amada,
o que era bastante comum e palatável para os leitores contemporâneos a Isaacs.
Nesse sentido, diversas partes da trama nos deixam ver que Isaacs escrevia para os
seus, isto é, para indivíduos que pertencessem a sua classe social, mas que não possuíam
relação próxima nem com os escravos, nem com os camponeses. Como exemplo, em variados
momentos, o autor sente a necessidade de explicitar o significado de certo vocábulo mais comum
aos escravos ou camponeses: “Pasada aquella mano, que así llaman los campesinos cada pieza
de baile, tocaron los músicos su más hermoso bambuco.” (ISAACS, 2005, p. 54)
Ainda que inúmeros episódios tenham demonstrado que a relação entre escravos e amos
não era tão pacífica e livre de conflitos como poderiam pensar os olhares mais desatentos, há,
na narrativa de María, uma interrupção que faz com que mesmo os olhos desatentos se vejam
obrigados a enxergar de perto as consequências e mazelas da escravidão.
Em determinado momento da trama, o narrador interrompe completa e abruptamente
o desenrolar de sua desventura amorosa para narrar a história de Nay e Sinar, outro casal
desafortunado. Nay, vinda da África, onde era princesa, acaba tendo um destino bastante
semelhante ao de María. Ambas foram afastadas de sua terra natal e tiveram seus nomes
mudados para encaixar-se na sociedade cristã. Nay, agora Feliciana, foi vendida como escrava,
porém o pai de Efraín decide comprá-la e libertá-la, ainda que a escrava decida servi-lo por
gratidão.
Não por acaso, Feliciana é a ama mais próxima à María e ambas acabam compartilhando
o mesmo destino, morrem enfermas e sem a presença do amado. Diversos são os episódios
que formam um paralelo entre a história de Efraín e María e Nay e Sinar, o que nos aproxima
tanto dos escravos quanto dos personagens principais. Essa estratégia, ainda que considerada
abrupta por diversos críticos, nos obriga a atentar-nos para a questão da escravidão na narrativa
e também na sociedade do autor.
De forma não direta, o narrador nos deixa ver não só a origem de seus personagens,
como também as consequências que o entorno e o desenrolar social acarretaram na vida de
todos os habitantes da fazenda, ainda que neste momento estejamos focando apenas em alguns
personagens.
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Booth, ao tratar das críticas feitas aos autores que se imiscuem em suas obras, debate
que, em última instância, todos os autores o fazem: “o romancista que escolhe contar esta
história não pode, ao mesmo tempo, contar a outra história, ao centrar nosso interesse, simpatia
ou afeição num personagem exclui, necessariamente, do nosso interesse, simpatia ou afeição
um outro personagem” (BOOTH, 1980, p. 96). Sendo assim, através de uma análise detalhada
da construção do personagem Efraín, contrastada com a construção de outros personagens de
sua classe e da análise da interrupção da narrativa principal para a visita ao passado de uma
das escravas da fazenda, veremos, em María, uma relação entre à melancolia e nostalgia em
relação ao passado – característica evidente do romantismo, mas também uma revolta sutil
– ignorada pelos historicistas que trataram da canonização de María – no que diz respeito à
própria sociedade escravocrata de que se beneficia Efraín.
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CASA, MEMÓRIA, TERRITÓRIO: PARA UMA POÉTICA DA
DEFORMAÇÃO EM TENDO AL MIO FINE DE CARLO EMILIO
GADDA
Fabrizio Rusconi
PPGLEN – UFRJ
Se o texto central do nosso estudo foi logo identificado em La cognizione del dolore
(1938-41), romance de Carlo Emilio Gadda, é também verdade que seu aprofundamento crítico
não pôde prescindir de um confronto com aqueles textos capazes de corresponder às colocações
teóricas que progressivamente surgiram, num diálogo ativo com o corpus de obras gravitantes
ao redor do complexo mundo representado pelo romance. La cognizione del dolore pode ser
lida à luz de Villa in Brianza; é, pois, através desse texto juvenil que começaram a se delinear
muitas das temáticas que ao longo de uma década e mais alimentaram a poética do autor. Eixo
desse texto, o tríptico autobiográfico casa-memória-território, já mencionado no título e central
para compreender as razões e as motivações na base da escritura de Gadda. É, de fato, a partir
desse bloco temático-narrativo que o autor trabalha a golpes de escopro para transformá-lo,
modificá-lo, deformá-lo. Tanto mais intensamente autobiográfico e pessoal será o texto, quanto
mais intenso o trabalho de escopro. Golpes sob os quais a matéria autobiográfica é deformada,
modelada e reescrita, como será visto no texto aqui analisado: Tendo al mio fine (1931).
Despistamentos e disfarces se tornam os termos-chave desse intenso trabalho. Esses se
tornam decisivos quando o texto envolve a primeira pessoa autobiográfica, isto é, o pronome
eu, “o mais sórdido dos pronomes” (GADDA, 1988, p. 81). É através de seu duplo biográfico,
Gonzalo, que o autor dá voz a sua repugnância contra o “eu”: “[...] i pronomi sono i pidocchi
del pensiero. Quando il pensiero ha i pidocchi, si gratta, come tutti quelli che hanno i pidocchi...
e nelle unghie, allora... ci ritrova i pronomi: i pronomi di persona...”1 (GADDA, 1987, p. 176);
1 “[...] os pronomes! São os piolhos do pensamento. Quando o pensamento tem piolhos, coça-se, como
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A temática do disfarce autobiográfico, em que é central o “eu”, isto é, a invisa primeira
pessoa, considerada pela perspectiva dos textos ficcionais, torna possível finalmente a
comparação com um texto, Tendo al mio fine, que se revela paradigmático tanto no que concerne
às questões que levanta, quanto pela posição cronológica que ocupa, isto é, o ano de 1931, data
que indica o início da década de 30, ano em que o autor experimenta e ensaia modelos, gêneros
e técnicas.
O texto adquire destaque também considerando a ocasião para a qual vem sendo
escrito e destinado: a pesquisa lançada em 1931 pela revista “Solaria” referente às tendências
dos escritores italianos contemporâneos. A interpelação direta ao autor em carne e osso que
deveria evidentemente resultar perspícua e transparente de questões pessoais relacionadas à
oficina da escritura torna-se, pelo contrário, a ocasião para um texto delirante em que, mais
uma vez, se mostra protagonista a poética do despistamento, da deformação intencional e do
apócrifo. Pois não é por acaso que o texto traía aquelas que eram as exigências sérias, para
não dizer autenticamente programáticas, que o tinham promovido, passando, sem solução de
continuidade, à função proemial de um volume de prosas em que o plano biográfico se mostra
inextricavelmente misturado com aquele ficcional, isto é, Il castello di Udine, lançado pela
Edizioni Solaria em 1934.
O texto se faz extremamente importante, pois centra-se na questão do eu biográfico/
autoral. Protagonista desse texto é, ou deveria ser, o autor/escritor Carlo Emilio Gadda. Na
verdade, conforme o lema rimbaudiano do “Je est un autre”, o autor coloca em prática uma
estratégia de corrosão de qualquer verdade ou certeza biográfica, in primis, a que se refere
à escritura, isto é, ao estilo visto como um sintoma, de acordo com a concepção moderna
herdada do Romantismo e centrada na associação entre estilo e indivíduo, para a qual, escreve
Compagnon, “o estilo se relaciona com o gênio muito mais que com o gênero e torna-se objeto
de culto, como em Flaubert [...]” (COMPAGNON, 2000, p. 185).
O autor, no momento exato em que diz ‘eu’, ou é forçado a fazê-lo, acaba empregando
estratégias de falsificação estilísticas voltadas a problematizar o grau de credibilidade das
afirmações feitas, quanto a tornar ambígua qualquer atribuição direta entre autor/escritura, entre
autor/texto. Talvez seja um epifenômeno paradoxal dessa atitude que, quanto mais o autor real
se afasta de seu texto, ao desfrutar de uma escritura anacrônica, estranha, digressiva, mais se
faz reconhecível, por trás desse estilo, uma assinatura. Entre o autor real e seu texto, torna-se,
portanto, oportuno pressupor um mediador, uma máscara, talvez bastante parecida com aquele
duplo que fala em primeira pessoa em Tendo al mio fine e em cujas notas confessa “si arà da
sentire” “la virtù, senza il becco di un quattrino” (GADDA, 2011, p. 119) – polêmica aberta
todos aqueles que têm piolhos.... e então, nas unhas... acaba ficando com os pronomes: os pronomes
pessoais...”
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que repercorre a questão tópica do escritor de que carmina non dant panem – numa complexa
inter-relação entre estilo, máscara e pessoa biográfica.
A isto nos levou a manipulação do estilo, de acordo com o lema de Buffon, lembrado
por Compagnon, com essas palavras “o estilo, é o próprio homem” (2000, p. 181). Qualquer
afirmação que empregue a primeira pessoa biográfica soa, nesse sentido, manipulada e ambígua
quando existe um lapso sensível entre língua, contexto, época, isto é, uma descontinuidade
entre o estilo e o horizonte de expectativas de um leitor contemporâneo. Pois se considerarmos
que é exatamente a escritura, em virtude da característica distância temporal e perspética entre
emissão e recepção, a se prestar a essa falsificação de estilo, gênero e maneira, não se demorará
a reconhecer a centralidade do texto e de suas máscaras na provocação autobiográfica, isto é,
do autor. Quanto mais intenso for o envolvimento autobiográfico, mais evidentes e hiperbólicas
serão as estratégias de encobrimento, de despistamento e de disfarce elaboradas pela escritura.
Ademais, no texto, a primeira pessoa é enunciada desde o título. O incipit soa revelador: “Tendo
a una brutale deformazione dei temi che il destino s’è creduto di proponermi come formate
cose ed obbietti: come paragrafi immoti della sua sapiente legge” (GADDA, 2011, p. 119). O
autor não apenas enuncia aqui o primeiro artigo da sua poética, como também o imprime na
carne viva da sua escritura. Não estamos só diante da afirmação objetiva e destacada de uma
inclinação, mas da sua realização concreta. Estamos diante de um fato, não apenas de palavras.
A “brutale deformazione” acompanha, pois, cada enunciado, cada figura desse delirante texto
que Cenati, justamente, define como “uma espécie de manifesto gaddiano da deformação
grotesca” (CENATI, 2010, p. 24).
Deformante é a agressividade verbal da qual se faz experiência lendo-o; a escolha
de uma sintaxe impetuosa, de um léxico incomum, de anacronismos, bem como de licenças
gramaticais; enfim, é deformante o emprego de figuras estranhas, que não se sabe a qual nível
de sentido pertencem, isto é, se devem ser consideradas de forma literal ou traslada. Hipotipose
dessa deformação é na figura do “porco nel braco”, descrito enquanto “messi il grifo e le zampe
dentro e sotto dal cùmulo della ghianda, dirà la sua cupidigia e sensual fame con le vèntole balbe
degli orecchi e immane gaudio di tutto il cilindro del corpo” até fazer com que ele estremeça
“nel suo codino cavaturaccioli” (GADDA, 2011, p. 119-120).
Corresponde à poética da deformação aquele tendere à metamorfose animal do elemento
humano, “la sozza dipintura della mandra e del suo grandissimo e grossissimo intelletto”
(GADDA, 2011, p. 120). Sabe-se bem a qual grau de deformação zoomórfica é levada
La cognizione del dolore. Desde seu protagonista Gonzalo aos personagens de maior peso, a
bestialização não poupa ninguém.
As consequências práticas desse primeiro artigo se mostram com toda a força nos textos
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do corpus escolhido. Faça-se atenção às datas também: o texto em que se enuncia a peculiar
poética da deformação gaddiana saiu em 1931. Apenas a partir dessa data, pode se dizer, Gadda
compreende plenamente essa constante da sua escritura e busca sua plena realização. Em um
texto como Villa in Brianza (1929), no entanto, a tentativa era talvez a de reprimir ou, pelo
menos, controlar essa inclinação ao escolher uma tipologia textual “clássica”, com narrador
extradiegético e protagonista não autobiográfico – embora, como foi observado, essa tentativa
fracasse por causa da inevitável tensão provocada pela proximidade de conteúdos pessoais.
Diversamente, nos textos posteriores à tomada de consciência de Tendo al mio fine
tornam-se visíveis e manifestos os efeitos dessa deformação. Em Viaggi di Gulliver, cioè del
Gaddus (1933), por exemplo, a torção da língua e do estilo relaciona-se a dinâmicas de duplicação
ficcional: o autor do texto se esconde, de modo evidente, por trás do epíteto magniloquente
de “Marchese della Nobile Miseria”. A mesma observação pode ser feita no que concerne ao
conto Le bizze del capitano in congedo, em que, no entanto, a escolha de conduzir a narração
em terceira pessoa, individuando um protagonista autônomo, o capitão Gaddus precisamente,
permite uma atenuação da carga deformante de língua e estilo, cujo grau de deformação ainda
era muito forte no conto de 1933.
Enfim, com La cognizione del dolore, a escolha dirige-se a um protagonista autônomo,
Gonzalo, inserido em um enredo romanesco que funciona encobrindo os conteúdos
autobiográficos por trás da fachada bem formada de uma geografia aparentemente remota.
Nesse sentido, a deformação inaugurada no manifesto de 1931, e tendente a “una brutale
deformazione dei temi che il destino s’è creduto di proponermi come formate cose ed obbietti:
come paragrafi immoti della sua sapiente legge” (GADDA, 2011, p. 119), não ocorre com essa
virulência que, pelo contrário, o eu biográfico diretamente protagonista de seu discurso parece
exigir. É significativo notar com que fatalismo o autor de Tendo al mio fine apela ao destino. Por
trás daquelas palavras tão enigmáticas não será, talvez, que entre os “temas” que lhe são dados/
impostos pelo nascimento, “formate cose ed obbietti”, “paragrafi immoti”, o autor/narrador
alude a casa, à família, à terra, à língua, que cabe a ele deformar a fim de conhecer e interpretar?
Há, porém – e Gadda o descobrirá um pouco de cada vez –, muitas maneiras de lidar
com o próprio destino, isto é, com os temas de uma realidade que é fatalmente a nossa. Não
apenas endossando a primeira pessoa biográfica, após tê-la submetido à tensão do discurso e
do estilo que acaba por alterá-la na própria essência, como também multiplicando as máscaras
autobiográficas, para que a tensão de conteúdos destinais acabe diluindo-se por aderir a
diferentes sujeitos ficcionais, porém reconhecíveis por trás do disfarce como outras exibições
do eu biográfico.
Aquilo, em suma, experimentado em Tendo al mio fine, tanto quanto nos outros textos do
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corpus, é um jogo paradoxal: por um lado o autor não pode prescindir de um ‘eu’ autobiográfico,
por outro, quanto mais esse ‘eu’ se mostra como origem do discurso ou como sujeito ou
protagonista, mais se tornam necessárias e urgentes estratégias de falsificação, despistamento,
disfarce e manipulação. Cenati está certo quando escreve:
[...] as mitologias do eu, tanto as de origem romântica quanto as de origem
metafísico-religiosas, sofreram golpes poderosos: “o ídolo-eu, esse poste”, “o
estupidíssimo bestunto”, “a imagem fetiche de um eu que persiste, que resiste,
imanente ao tempo (de sua história), triunfante (no dia de glória)”, “humana
vaidade do eu”, “ídolo decrépito”, “fantoche da credulidade ptolemaica”
(CENATI, 2010, p. 226).

Temos, portanto, restabelecido os dois modelos iniciais, recuperando-os da urgência que
lhe deu origem, a mesma já confessada no texto de 1931: por um lado, o modelo diacrônico,
baseado na falsificação do estilo, na deformação da língua, cuja força retórica é tal que, mesmo
que empregue a primeira pessoa misturada a conteúdos pessoais, afasta a suspeita de uma
coincidência ou sobreposição entre autor real e voz narrativa; e por outro, o modelo diatópico,
em que o envolvimento biográfico vem sendo enfraquecido graças ao jogo de perspectiva
suscitado pelo disfarce geográfico e pelas complexas tramas romanescas.
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O TEATRO DE GABRIELE D’ANNUNZIO: TRADIÇÃO E RUPTURA
Fernanda Gerbis Fellipe Lacerda – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ

A presente comunicação tem como proposta apresentar os resultados finais do projeto
de pesquisa intitulado O teatro de Gabriele D’Annunzio: tradição e ruptura. Através do corpus
selecionado, La figlia di Iorio (1904), Fedra (1909) e La fiaccola sotto il moggio (1905), nos
propusemos a analisar a inovadora contribuição dannunziana para o fortalecimento da cena
teatral italiana, por meio da atualização e introdução de novos recursos discursivos além da
proposta de novas técnicas cênicas e novas formas interpretativas.
É interessante ressaltar que este é o resultado de uma pesquisa iniciada ainda no período
do curso de graduação em Letras português-italiano, quando por meio de uma bolsa de iniciação
científica tivemos a oportunidade de nos aproximar da multifacetada produção de Gabriele
D’Annunzio (1863-1938).
Nesse período, que corresponde aos anos de 2007 a 2009, nossa tarefa maior foi elucidar
o conceito de decadentismo com o objetivo de superar opiniões cristalizadas a respeito dessa
estética e de seu representante maior na Itália.
Superada essa fase, nossa atenção foi atraída pela produção dramatúrgica do escritor
abrucês que apesar do seu elevado e singular repertório vocabular enfeitiçava o leitor pelas
estratégias discursivas que constituíam o texto, principalmente na peça La figlia di Iorio, que
unia de forma magistral imagem e discurso.
Esse desejo de um maior conhecimento nos estimulou a buscar no curso de Mestrado
novos instrumentos que possibilitassem o trânsito pelas sedutoras páginas de D’Annunzio.
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Nesse sentido, buscamos apoio teórico, principalmente, na Análise do Discurso e nas
lições de Dominique Maingueneau (2013) com a intenção de definir o Ethos dannunziano que
nos levou a superar trabalhos críticos redutores que em várias ocasiões negligenciavam o texto
em detrimento de fatos excêntricos derivados da vida privada do autor.
A definição do Ethos dannunziano favoreceu a superação de diversas opiniões
desabonadoras a respeito de sua produção, sem, contudo, deixar evidente sua contribuição
maior que consideramos ser na área teatral.
Instigados por essa suposição decidimos levar adiante nossa pesquisa centrando nossas
investigações nos textos teatrais após a experiência do Mestrado que se resumiu na análise
das peças La figlia di Iorio e Il Martirio di San Sebastiano (1911), esta última como é do
conhecimento geral escrita durante o período em que o Vate italiano buscou abrigo na França.
Na expectativa de comprovar nossas suposições de que a produção teatral de D’Annunzio
seria a expressão maior de seu gênio criativo, demos início às pesquisas de Doutorado apoiados
em um plano de trabalho abrangente na busca de indícios que comprovassem nossas hipóteses:
1)

Será de fato a produção teatral de D’Annunzio um marco no contexto cultural
italiano do final do século XIX e início do século XX?

2)

Em que medida o conceito de tragédia é revigorado por D’Annunzio
diferenciando-se de sua raiz clássica?

3)

O exame de suas peças assegura a originalidade e autenticidade de suas obras,
se levarmos em consideração as várias acusações de plágio e roubo de ideias e
temas?

4)

Seriam as peças La Figlia di Iorio, Fedra e La Fiaccola sotto il moggio as mais
expressivas no sentido de comprovar a originalidade da contribuição dannunziana
para o contexto teatral italiano?

A busca de respostas para essas questões foi enfrentada através das seguintes investigações
e releituras, organizada em quatro grandes eixos interligados entre si.
Primeiramente, nos sentimos na obrigação de voltar ao teatro grego clássico, para melhor
compreender a tradição do gênero teatral tragédia, que tem seus pilares no estudo detalhado de
Aristóteles. Após esse estudo, a tríade grega clássica, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, surgiram
como nomes naturais nesse processo de investigação das raízes do teatro ocidental. O estudo de
uma peça de cada autor grego foi de extrema importância no sentido de identificar as inovações
e apropriações realizadas por D’Annunzio dos mitos e da cenografia teatral. Naturalmente o
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passo posterior desaguou no estudo do teatro romano, principalmente no que tange a arquitetura
dos teatros e as formas de representação dos atores que levaram D’Annunzio a uma nova função
do teatro italiano, a de diretor teatral.
Em seguida, nosso caminho nos levou ao percurso que o teatro italiano delineou desde a
idade média até o início do século XIX. Verificamos, portanto, que na Itália, foi o gênero comédia
aquele que mais se expandiu por toda a península, estendendo-se, inclusive, para outros países
europeus. O sucesso da comédia na Itália deveu-se a histórica fragmentação linguística do país
sendo a Commedia dell’Arte, com seus personagens fixos, uma forma mais fácil de interpretação
artística por parte dos atores e compreensão cênica por parte dos espectadores. Ao longo desse
percurso, outros gêneros teatrais deixaram suas marcas na Itália, como o teatro religioso com
fins educativos, o teatro do melodramma, que vai desaguar nas Óperas, o drama burguês e
o teatro verista. Todos esses, a seu modo, influenciaram a produção artística, principalmente
aquela teatral. Do teatro religioso, D’Annunzio se apropriou de ritos e das histórias dos Santos
que foram verificadas em produções como, por exemplo, Il Martirio di San Sebastiano. Do
melodramma, o dramaturgo equiparou a música que neste gênero tinha importância maior ao
texto, evitando assim uma sobreposição.
A estética verista ofereceu a D’Annunzio a base para a criação de suas novelas, que
tiveram ainda o espaço físico como base de sustentação, sem, contudo, se apoiarem no dialeto
local, recurso muito frequente nas obras dessa estética.
Reconhecido como o representante máximo da estética decadentista, D’Annunzio
inspirou-se nas lições dos mestres Carducci e Pascoli, principalmente, no âmbito da poesia,
que o instigaram a trabalhar o refinamento do vocabulário, ecos de sua formação escolar,
principalmente, no período passado em Florença, berço das três coroas italianas Dante, Petrarca
e Bocaccio, que deixaram marcas indeléveis na produção do gênio abrucês.
O exame do percurso evolutivo da arte teatral na Europa e em especial na Itália se
fundamentou nos estudos de: Luigi Allegri (2015), Márcia Cristina Cebulski (2010), Federico
Doglio (1982), Paolo Toschi (1976), Carlo Bo (1979), Giorgio Pullini (1999) e Federico
Roncononi (1985).
Em seguida, buscamos examinar o nascimento da arte teatral na Itália, seu
desenvolvimento e o grande empecilho linguístico sustentado pela falta de uma língua unificada
capaz de expressar as múltiplas facetas dessa arte. A complementação desse quadro evolutivo
se fez com o exame acurado do século XIX na Itália, quando finalmente ocorreu sua unificação.
Nosso segundo eixo estruturante foi dedicado especialmente a D’Annunzio na tentativa
de identificar e analisar os caminhos que o conduziram ao trágico e a presença das ideias de
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Wagner e Nietzsche na construção desse conceito, principalmente no que tange a figura do
superuomo reapropriado na acepção do poeta italiano. Ainda no âmbito da eclética formação
dannunziana, destacamos o período vivido em Pescara, quando teve oportunidade de conviver
com outros intelectuais dedicados a diferentes formas de representação, como é o caso do
próprio pintor Paolo Michetti, que será a fonte primária da produção de La Figlia di Iorio.
É importante também ressaltar a fase romana e napolitana do jovem D’Annunzio,
quando na condição de jornalista, colaborava com Il Corriere della Sera, La tribuna e Fanfulla
della domenica e outros. Esses ambientes, sem dúvida, ofereceram ao poeta o contato com
o que havia de mais moderno no cenário cultural europeu, principalmente na França e na
Alemanha. Nesses países, que já haviam superado seus processos constituição de nação livre e
independente, as produções literárias e artísticas encontravam-se muito mais atualizadas do que
no contexto italiano, ainda as voltas com as questões de sua unificação. O ambiente italiano,
marcado pela forte tradição clássica, rejeitou, durante muito tempo, as inovadoras contribuições
de D’Annunzio inspiradas nos movimentos europeus. Conforme já foi visto anteriormente, a
sociedade italiana, altamente envolvida em questões sociais e políticas, não acompanhou de
forma serena essas inovações, justificando, dessa forma, a recusa ou a resistência às contribuições
dannunzianas.
Feitas estas constatações, dirigimos nossa atenção para as bases estrangeiras que
contribuíram para as inovações do teatro dannunziano, examinando com especial cuidado as
ideias herdadas dos filósofos alemães Nietzsche e Wagner que com suas propostas vanguardistas
para a época, revolucionaram não só o campo das temáticas, mas principalmente trouxeram
modificações para a arquitetura do palco cênico. Ainda nesse âmbito, vale recordar ter sido
Nietzsche a proposta de releitura do conceito de tragédia ao agregar a esse gênero a simbologia
da espetacularidade da morte.
Os pensadores alemães estimularam D’Annunzio a adequar as suas necessidades
discursivas a ideia de superuomo, adequando-o às naturais exigências de sua época. Nessa
perspectiva, foi possível verificar também o aprofundamento da temática de mulher fatal,
distanciando-a de sua função natural de perpetuadora da espécie humana para levar adiante
a bandeira de sua realização física e moral. Tal atitude é comprovada pela arrojada posição
assumida por suas protagonistas, quer seja no romance, no teatro e na sua própria poesia.
É curioso ainda observar que o superuomo que naufraga no contexto ficcional vai buscar
compensar sua dissimulada fragilidade nos discursos políticos sociais onde a mulher ainda não
havia patenteado sua autonomia.
A estratégia discursiva utilizada por D’Annunzio, em especial nos romances analisados
e nas peças, confirma nossa suposição inicial, no que tange a adequação da figura do superuomo.
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O poeta em seu discurso do artifício, consegue inverter a ideia original de Nietzsche ao
transformar suas protagonistas nas verdadeiras agentes da ação, ou melhor dizendo dramatis
personae.
Nesse momento, nos auxiliaram os estudos de Guido Nicastro (1988) e Paola Sorge
(2013).
Outro item de grande importância dessa fase foi a verificação das modernidades
cênicas propostas pelo dramaturgo italiano no refinamento de seu texto no qual acreditamos
ter identificado procedimentos inovadores da aglutinação de distintas formas representativas,
como, por exemplo, a união de signos do mundo musical com aqueles pictóricos na tentativa de
produzir um signo poético abrangente através do burilamento cuidadoso da palavra.
As inovações dannunzianas no âmbito da arquitetura cênica e da cenografia, esta
fortemente marcada pelas artes figurativas, demonstraram-se como um dos pilares de sua
contribuição para o teatro italiano. Como foi observado, essas propostas tiveram origem no
desejo wagneriano da construção de um palco ao ar livre mais adequada a representação de
seus espetáculos. D’Annunzio absorveu essa ideia do teatro ao ar livre, sendo nesse sentido
incentivado pela atriz Eleonora Duse, que muito contribuiu, não só no aspecto arquitetônico
para que o poeta realizasse suas experiências teatrais que redundaram num novo modelo de
tragédia para o cenário italiano.
É válido recordar que até a experiência dannunziana a Itália não havia encontrado um
modelo próprio para o gênero trágico, e que a maioria dos espetáculos nesse gênero trazia uma
marca francesa.
A representação física do desejo de D’Annunzio da criação de um teatro ao ar livre
veio através da proposta da construção do teatro de Albano, que deveria ser localizado às
margens do lago, oferecendo um palco multiespetáculo que pudesse abrigar todas as formas de
representação artísticas, tais como dança, música e mostra de pintura que pudessem contribuir
para a construção de seu conceito de tragédia.
Nesse sentido, foi possível verificar que não só as transformações físicas foram
importantes para a realização desse projeto que terminaram por oferecer ao poeta a possibilidade
de incluir um discurso linguístico mais apropriado ao teatro italiano. Conforme já explicamos,
até então a cena teatral encontrava-se fortemente marcada pela utilização de línguas dialetais
devido a pouca idade da língua da unificação ainda em sua fase inicial. A criação desse novo
instrumento linguístico deveu-se a uma intensa pesquisa não só vocabular, mas, principalmente,
a utilização de temas e estruturas já existentes no contexto artístico italiano e estrangeiro. Tal
procedimento provocou em distintas ocasiões pesadas críticas que não consideraram o recurso
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do librolibresco que frequenta as páginas de toda obra dannunziana.
A opção de D’Annunzio por uma língua que favorecesse a compreensão nacional,
independente da região na qual o espetáculo fosse apresentado, foi constatada desde as cenas
iniciais da tragédia La figlia di Iorio e confirmada ainda pela Fiaccola sotto il moggio. Estas
peças embora localizadas no ambiente abrucês, constituídas pelas tradições e crendices daquela
região são interpretadas em um discurso mais adequado ao entendimento de toda a Itália,
embora em distintas ocasiões fez-se necessário a introdução de temas regionais adequados à
percepção dos espectadores.
O resultado desse processo foi a criação de peças nas quais o poeta por meio de temas,
ritos e hábitos abruceses, sem se valer unicamente do dialeto daquela região, ofereceu uma
tragédia com temas e mitos resgatados da tragédia grega e atualizando-os para o momento de
decadência social e moral vivido pela aristocracia italiana, centralizada espacialmente na região
do Abruzzo.
Nessa tarefa, contamos com o auxílio dos estudos de Mario Praz (1996), Valentina
Valentini (1992) e Giorgio Isgrò (2019), dentre outros, que contribuíram inclusive na
desconstrução da imagem negativa de D’Annunzio como usurpador de trabalhos alheios.
Nosso terceiro pilar estruturante nos conduziu pelas sendas da produção dannunziana
do romance ao teatro, ocasião em que procuramos demonstrar, com o apoio de Gyorgy Lukács
(1967), Gianni Oliva (1992), Alessandra Iannarelli (2014), Ettore Paratore (1991) e Pietro
Gibellini (2008) que as suas narrativas serviam, principalmente, de campo de ensaio para a
construção de sua arte dramatúrgica. Tal objetivo foi sustentado, em especial, pelos romances
Il Piacere (1889), Il Trionfo della Morte (1894) e Il Fuoco (1900) que supomos ter desenhado
o caminho traçado pelo dramaturgo na busca de seu signo ideal.
Certamente, as narrativas mencionadas acima não são os únicos exemplos da produção
dannunziana a indiciar esse percurso. Na medida do possível, buscamos confirmar essa estratégia
discursiva em outras produções dannunzianas.
A estreia de nosso multifacetado autor no campo das artes literárias, como já informado
antes ocorreu na poesia, com a composição Primo Vere, posteriormente, D’Annunzio vai se
exercitando e agregando as suas produções as diversas experiências dos espaços nos quais
viveu. A sua entrada no âmbito da arte teatral acontece após o refinamento de seus instrumentos
representativos e o amadurecimento de suas técnicas de produção. Dessa forma, consideramos
importante recuperar a relação entre os romances Il Piacere, Il Trionfo della Morte e Il Fuoco
que ofereceram em suas elaborações a oportunidade de acompanhar esse processo evolutivo
que vai desaguar nos palcos teatrais italianos e europeus, ao introduzir um novo conceito de
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tragédia aliado às profundas transformações cenográficas e interpretativas. Os romances citados
são constituídos por verdadeiros manifestos onde o autor por meio de seus protagonistas define o
seu ideal de espetáculo teatral. Essas narrativas serviram também para que pudéssemos verificar
a inversão do conceito de superuomo que ao enfraquecer os personagens masculinos criam um
novo tipo de personagem feminino capaz de absorver a necessária ação para o desenvolvimento
dos enredos teatrais, evidenciando a fragilidade da figura masculina que recua ao se esconder
atrás das protagonistas na tentativa de encontrar a redenção para seus males e aflições.
Os protagonistas de Il Piacere, Trionfo della morte e Il Fuoco, Andrea Sperelli, Giorgio
Aurispa e Stelio Effrena, além de preencherem a figura mítica da estética decadentista do
dândi, aquele que representa externamente a sua superioridade e indiferença, mostra-se em
sua interioridade, corroído pelas aflições e dramas concernentes as suas temporalidades. Esses
conflitos psicológicos derivados de suas inadequações à realidade destacam a fragilidade dos
falsos superuomini.
O exame das trajetórias das personagens femininas dos romances acima citados
confirmou a elaboração das técnicas representativas utilizadas pelo autor. Procedimento que
acreditamos ter ilustrado na análise de Elena Muti, Maria Ferres, no caso de Il Piacere e Ippolita
Sanzio, lida por Giorgio Aurispa no Trionfo della Morte como o paradoxo de sua existência,
o apelo da carne e sua liberação que vai ser concluída com a morte diante da incapacidade do
personagem feminino de encarar a realidade. No romance Il Fuoco, a denúncia da fragilidade de
seu protagonista Stelio Effrena é mais contundente, redundando no abandono da protagonista
feminina de seu objeto amoroso em prol de sua realização artística.
A comprovação de nossas hipóteses foi amparada pelos trabalhos de Marilena
Giammarco (2005), Gianni Oliva (1992), Valentina Valentini (1992), Antonio Bruers (1922)
e Emilio Mariano (2016) que julgamos terem sido de importância fundamental e que nos
conduziram ao último eixo de nosso trabalho dedicado à criação do drama moderno através da
análise de três tragédias, a já citada La Figlia di Iorio, nossa provocação primeira, que data do
curso de graduação, passando para Fedra e fechando o círculo com La Fiaccola sotto il moggio.
As peças selecionadas tiveram como objetivo maior, destacar a inovadora contribuição
de D’Annunzio para o fortalecimento da cena teatral italiana, por meio da atualização e
introdução de novos recursos discursivos além da proposta de novas técnicas cênicas e novas
formas interpretativas.
Este foi o nosso objetivo investigativo que procuramos realizar na tentativa de
oferecer novos instrumentos para a leitura e entendimento da grande e multifacetada produção
dannunziana.
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A CONTEMPORANEIDADE DA ESCRITA DANTESCA À LUZ DE
SUA LINGUAGEM POÉTICA INOVADORA
Gaetano D’Itria – Bolsista CNPq
PPGLEN UFRJ
Na pesquisa de doutorado em curso o interesse é indagar e refletir sobre tradução e,
especificamente, em relação à tradução da Divina Comédia no Brasil. O corpo da indagação
se concentra, principalmente, sobre a recepção da obra de Dante nas traduções em verso em
terza rima publicadas no Brasil, desde a sua primeira manifestação de 1843, com a tradução de
alguns cantos realizada por Luís De Simoni, às traduções parciais e integrais. Busca-se entender
e destecer as tramas de apropriações, transposições e transferências culturais que acontecem
na recepção de uma obra de arte a fim de identificar a possível justificativa de sua presença/
influência na cultura brasileira.
Traduções parciais em versos da Divina Comédia publicadas no Brasil
Até hoje foram encontradas as seguintes traduções parciais:
Ano

1864

Autor
Luiz Vicente De
Simoni
Gonçalves Dias

1874

Machado de Assis

1889

Dom Pedro II

1979

Dante Milano

1843

Título obra
Ramalhete poético do
parnaso italiano
Poesia completa e prosa
jornal O Globo, em 25 de
dezembro de 1874
Poesias completas de
Pedro II
Poesia e Prosa

Cantos traduzidos
Inf. I, III, V e XXXIII,
Purg. I, Par. I e XXXI
Purg. VI
Inf. XXV
Inf. V
Inf. V, XXV e XXXIII
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1969

Henriqueta Lisboa

Caderno n. 7 do Instituto
Cultural Ítalo-Brasileiro
de São Paulo

1976

Haroldo de Campos

Seis Cantos do Paraíso

Augusto de Campos

Invenção: de Arnaut
e Raimbaut a Dante e
Cavalcanti

2003

Purg. I, II, III, V, VIII,
IX, X, XI, XVII, XXI,
XXVIII, XXIX, XXX
Par. I, II, XIV, XXIII,
XXXI e XXXIII.
Inf. I, V, VII e XXVIII;
Purg. VI e XXVI.

Traduções integrais em versos da Divina Comédia publicadas no Brasil
Até hoje foram identificadas as seguintes traduções integrais:
Ano
1888
1888
1953
1976
1998
2005

Autor
Barão da Vila da Barra (José Francisco Bonifácio de Abreu)
Xavier Pinheiro
João Trentino Ziller
Cristiano Martins
Italo Eugenio Mauro
Vasco Graça Moura

Cabe lembrar que no Brasil temos também a versão em prosa do Inferno de Helder
Rocha, de 1999, as versões em prosa integrais realizadas por Hernâni Donato e publicada pela
editora Cultrix em 1965 e a de Eugênio Vinci de Moraes, publicada pela L&PM Pocket em
2016.
1. Sabemos que toda obra que se converte em clássica acumula interpretações que
constituem interferências na recepção de seu conteúdo. Numa anotação dos seus cursos no
Collège de France, Roland Barthes afirma, de forma resumida, que: “O contemporâneo é o
intempestivo”. A partir de reflexões estimuladas pelos estudos do filósofo italiano Agamben
sobre o tema da contemporaneidade, o intuito é observar a presença de Dante nos meandros
da escrita literária brasileira, desde seus primórdios, lançando mão daquilo que Calvino diz a
respeito dos clássicos, que têm sempre algo a nos dizer e, portanto, são temporâneos-com nós.
A presença objetiva de uma distância histórica e cultural da escrita dantesca faz
com que a legibilidade moderna e atual da obra necessite de um olhar dialético (do latim
dialĕcticum, do grego dialektikós, derivado de dialégesthai, “conversar”, “(arte) do discutir”)
ao percorrer o caminho de leitura, ou seja, uma leitura que se confronte com algo que apresenta
elementos históricos e culturais de uma época diferente da atual do século XXI e capte tanto
as contradições, momentos de contraste e oposição, como elementos ainda contemporâneos.
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Entretanto, questionar a percepção de que o texto dantesco nos é mais próximo – ou, também
contemporâneo, seguindo as sugestões de Agamben (2009) – de quanto poderíamos pensar, pelo
seu estilo, pelo seu caráter transgressivo, moderno e popular, permitirá delinear as condições
históricas e culturais que favoreceram a (re)descoberta e a divulgação da Divina Comédia.
Na esteira do que é definido como contemporaneidade por Agamben, que “se escreve no
presente assinalando-o antes de tudo como arcaico, e somente quem percebe no mais moderno
e recente os índices e as assinaturas do arcaico pode dele ser contemporâneo” (2009, p. 69),
podemos perceber a contemporaneidade do texto da Divina Comédia. A distância, percebida
como (d)instância crítica, envolve uma fratura ou desvio, ou distância ou diferença (“scarto”,
em italiano), que no tempo cronológico cria uma fissura e um estranhamento e, nessa fenda,
a intempestividade nos permite perceber a “temporaneidade” do nosso tempo – que não
necessariamente é uma temporalidade – ligada por uma coordenação ao texto “arcaico”, que
se insere no nosso presente como contemporâneo ou, subvertendo, como “temporâneo-com”.
Não é apenas o arcaico no sentido diacrônico, como algo distante do tempo presente,
mas é também que
Arcaico significa: próximo da arké, isto é, da origem. Mas a origem não
está situada apenas num passado cronológico: ela é contemporânea ao
devir histórico e não cessa de operar neste, como o embrião continua a agir
nos tecidos do organismo maduro e a criança na vida psíquica do adulto.
(AGAMBEN, 2009, p. 69)

Por isso podemos perceber que a distância histórica e cultural não elimina os pontos de
contato entre o texto dantesco e nosso presente e que há como uma proximidade marcada pelo
estilo, pela língua e pelo que o texto evoca.
Agamben afirma que o contemporâneo “É como se aquela invisível luz, que é o escuro
do presente, projetasse a sua sombra sobre o passado, e este, tocado por esse facho de sombra,
adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora” (2009, p. 72). O canto V do Inferno,
com sua narrativa sobre Paolo e Francesca, tem a capacidade de evocar a nossa comoção diante
dos acontecimentos narrados, das personagens envolvidas e do personagem-autor que cai no
chão desmaiado. Dante Milano, poeta e tradutor brasileiro de alguns cantos do Inferno, em seu
ensaio intitulado O verso dantesco, enfatiza que “Na Commedia há uma poesia que não é só de
Dante. É do mundo, da humanidade” (1979, p. 315) e, a respeito do poeta italiano, salienta que
Dante escreveu para sábios e ignorantes, em versos universais, que andam na
boca de todos, como se tivessem sido escritos hoje: Nel mezzo del cammin di
nostra vita..., Ouvindo este verso, todos se sentem viajores que estão na terra
de passagem. É um verso que não cabe nas próprias letras e voa pelo mundo.
(MILANO, 1979, p. 316)
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O nosso poeta brasileiro fecha seu ensaio afirmando que “Há um sabor sempre novo em
repetir versos que atravessaram sete séculos” (1979, p. 316). Eis que, operada pela língua, uma
fratura acontece na temporalidade que nos distancia da época de Dante, da Idade Média. No
entanto, é nessa “discronia” que a língua de Dante, mesmo com suas peculiaridades de italiano
antigo, carrega uma novidade capaz de se instalar na contemporaneidade, de ser temporânea-com.
E o leitor de língua italiana de hoje, no século XXI, diante do verbo dantesco, que tem maior
força poética da ideia ou conceito, ação ou estado que expressa, reconhece uma língua que, de
certo modo, ainda é familiar, e que depois de sete séculos não lhe é completamente estranha e
ele mesmo poderia usar, como nesses casos: E caddi como corpo morto cade. (Inf. V, 142) ou
ainda, La bocca mi baciò tutto tremante. (Inf. V, 136).
2. Sabemos que, de certo modo, traduzir poesia é fazer poesia. Não no sentido autoral,
de criação ex novo, claro; no entanto, o tradutor cria versos lançando mão de todo recurso para
transpor em outra língua a poesia do texto de partida. Essa operação, aparentemente prática que
ocorre em toda tradução, aqui dá lugar a um embate entre a contemporaneidade da língua de
tradução e a língua antiga. A luta acontece em um campo agonístico em que o tradutor
tem que fazer suas escolhas a partir de um estoque verbal muito mais estrito,
obrigando-se a um perpétuo malabarismo para replicar de desigual para igual
ao intricado esquema de versos e rimas da lavra dantesca e preservar o elevado
tônus poético, sem deixar que o sentido se esvaia e se percam as referências
em prejuízo do entendimento. (A. DE CAMPOS, 2003, p. 180-181).

Nessa atividade meramente prática a questão teórica se instaura oferecendo as possíveis
escolhas, numa dialética entre texto-fonte e sua traduzibilidade. Entre as línguas e ao mesmo
tempo de dentro das línguas, o nível operacional é marcado pelas possíveis escolhas, que por
sua vez, são sempre o resultado de uma interpretação e, portanto, de uma visão de mundo.
Elementos como métrica, rima, aliterações, figuras retóricas marcam o aspecto das multíplices
possibilidades do uso da complexa função poética. Nesse sentido, também o jogo paranomásico
entra na prosódia como intensificador do labiríntico mosaico, tecido entrelaçando som e sentido
e perpassando o texto, permitindo a leitura partitural do texto poético. Eis que a tradução como
movimento de conhecimento leva a desdobrar as possibilidades de reestruturação do texto-fonte,
que em sua traduzibilidade, segundo Benjamin, demanda e exige a tradução (BENJAMIN:
2011). Traduzir-se-ia, então, a partir de uma “tarefa (Aufgabe) do tradutor, ou, melhor dizendo,
da tradução, para HC, [que] culmina na Aufgabe, no “abandono” de uma já impossível – ainda
que necessária e indispensável – noção de identidade.” (SELIGMANN-SILVA: 1998, p. 167).
A tradução, desse modo, em sua impossibilidade de ser “idêntica” ao original, assumiria sua
própria identidade necessária a partir do que a caracteriza, ou seja de sua diferença que se
coloca entre o texto fonte e toda tradição que nos é entregue.
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O jogo da diferença se entrevê nas traduções da Divina Comédia e sublinha o paradoxo
da autonomia do texto em tradução; uma autonomia no signo da alteração e intensificação
em que as opções do tradutor sinalizam mais uma relação entre as duas línguas do que uma
tradução caracterizada pela ‘literariedade’. Assim, a tradução como forma própria e autônoma,
que se relaciona com o original, considerado um objeto/produto inacabado e passível de crítica,
dissemina a instabilidade do mesmo original. A traduzibilidade inerente à obra “se comporta,
pois, como o fiel de uma balança em que os dois pratos constituem as duas dimensões diferidas
da temporalidade, o passado do original e o futuro de suas potenciais traduções”. (LAGES:
2007, p. 94). Essa instabilidade depende da historicidade da obra, e a tradução poderia ser vista
como a arte capaz de intervir na traduzibilidade do original para a apropriação da obra mesma
e, com a construção de um novo texto, fruto de uma reestruturação via desconstrução, permitir
a “pervivência” da obra traduzida em uma composição de linguagem diferente.
O tradutor, ao levar consigo cultura e sensibilidade suas e do tempo em que ele vive e,
apesar de a tradição, com sua cultura e convenções literárias, influenciar as escolhas que ele
faz, instaura um diálogo com o texto. Nessa experiência dialógica, o leitor-tradutor enfrenta
a necessidade de compensar algo reconhecido como intransponível. Chamada à tarefa de
recriar o texto-fonte, a liberdade do tradutor se encontra diante da dicotomia da possibilidade/
impossibilidade do traduzir poesia; então, o silêncio de uma parte e de outra, talvez mais ingênua,
a possibilidade de traduzir poesia, permanecendo apenas na ilusão da literalidade do sentido do
texto. No entanto, a compensação como estratégia parece favorecer a aventura tradutória até
chegar ao estranhamento do léxico e, na esteira do que Benjamin afirma na conclusão do ensaio
A tarefa do tradutor:
requer-se da tradução uma confiança tão ilimitada que, assim como no texto
sagrado, língua e Revelação se unificaram, na tradução literalidade e liberdade
devem obrigatoriamente unir-se, sem tensões, na forma da versão interlinear.
Pois todos os grandes escritos contêm, em certa medida – em mais alto grau,
porém, as Sagradas Escrituras –, a sua tradução virtual entre as linhas. A
versão interlinear do texto sagrado é o arquétipo ou ideal de toda tradução.
(2011, p. 119)

O método do paradoxo (LAGES, 2007) como “método benjaminiano por excelência”
(p. 208) nos abre a possibilidade de enfrentar as aporias da tradução e voltar o nosso olhar para
as traduções em que subjaz o gesto interpretativo do tradutor. O “entre as linhas” que denota a
versão interlinear benjaminiana marca o jogo de diferenças que é encontrável na recepção da
Divina Comédia de Dante no Brasil. Se o arquétipo de toda tradução é a versão interlinear do
texto sagrado, a tradução certamente nos mostra a experiência de um deslocamento que coloca
em relação um jogo de diferenças entre as línguas. A tradução, ao apresentar em outra língua o
texto-fonte, nos mostra a relação com o universo da linguagem feito de sons e de silêncio e nos
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lança em um novo texto poético. Esse novo texto poético se situa entre as duas línguas e é ele
mesmo portador de uma língua literária. O lugar, o locus, dessa língua literária em tradução é
um lugar de experiência em que as distâncias se encontram.
3. Se a poesia, como também qualquer texto literário, pode ser reputada uma obra de arte,
estamos diante de algo imbricado de meios expressivos que estimulam a sensibilidade emotiva
do receptor – leitor, ouvinte, locutor, tradutor, crítico, filólogo, etc. O evento artístico nos oferece
à consciência a possibilidade do “re-acontecer”, do emergir novamente de algo que o receptor
faz acontecer em si mesmo. Não se trata tanto de compreender uma obra de arte, mas de que ela
mesma se deixe interpretar à luz de valores contemporâneos do receptor. O movimento da escrita
de uma obra de arte e, notadamente de poesia, manifesta uma específica Weltanschauung em
uma forma que, embora não tenha o leitor como destinatário, o atrai e é veículo de significação.
A forma significante conduz o significado e, conforme Benjamin, “uma determinada significação
contida nos originais se exprime em sua traduzibilidade” (2011, p. 104).
A relação de significância não biunívoca entre original e sua tradução – prova disso
é a contínua re-tradução de obras poéticas ao longo do tempo – determina a importância do
original para a tradução e não vice-versa. A história das traduções de uma obra de arte poética
testemunha sua pervivência e a conexão impalpável entre vida e finalidade que, no pensamento
benjaminiano, deveria ser procurado na esfera mais elevada da história. Ora, se olharmos para
as traduções de uma mesma obra poética, que não deixa de ser uma composição de linguagem,
podemos observar como “a finalidade da tradução consiste, por último, em expressar o mais
íntimo relacionamento das línguas entre si” (Benjamin, 2011, p. 106). Essa relação entre as
línguas, como sabemos, se dá em uma contínua metamorfose das mesmas, pois ao longo da
história elas sofrem uma contínua transformação de forma e sentido. Entretanto, o que se
transforma nesse processo histórico de metamorfose, de mudança de forma e sentido? Se a
palavra do poeta, ao longo dos séculos, perdura imutada no seu original até se tornar expressão
de uma língua morta, sua tradução mostra o contínuo perdurar da afinidade entre as línguas,
mesmo em sua contínua mudança. A renovação da tradução é a exigência da língua viva que
muda seu modo de visar o visado da língua original.
Se a afinidade e, portanto, uma relação de semelhança intercorre entre as línguas, resta
fundamental identificar aonde reside esse parentesco. Benjamin nos alerta que “Toda afinidade
meta-histórica entre as línguas repousa sobre o fato de que, em cada uma delas, tomada como
um todo uma só e a mesma coisa é visada” e que “essas línguas se complementam em suas
intenções mesmas” (2011, p. 109). Buscar e apreender a diferença que intercorre nas intenções
é identificar o modo de visar que caracteriza as línguas ao indicar o visado. É nessa apreensão
que nós podemos descobrir, de um lado a “maturação póstuma mesmo das palavras que já se
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fixaram” (2011, p. 107) que não deixa de ser uma metamorfose do sentido, e do outro, com a
resistência das mesmas palavras a serem traduzidas, ou seja, o modo de visar que à época do
autor fazia parte de sua linguagem poética e que hoje poderia soar até como arcaico. O visado
da palavra “gentile” na poesia de Dante Alighieri, por exemplo, não corresponde mais ao que a
palavra “gentil” visa hoje. Contini nos lembra que
Ben tre vocaboli del primo verso stanno in tutt’altra accezione da quella
della lingua contemporanea. Gentile è ‘nobile’, termine insomma tecnico del
linguaggio cortese; onesta, naturalmente latinismo, è un suo sinonimo, nel
senso però del decoro esterno (si ricordi l’onestade di Vitgilio compromessa
dalla fretta); più importante, essenziale anzi, determinare che pare non vale
già ‘sembra’, e neppure soltanto ‘appare’, ma ‘appare evidentemente, è o si
manifesta nella sua evidenza’. (CONTINI, 2011, p. 24-25)

Entretanto, se “Assim como tom e significação das grandes obras poéticas se transformam
completamente ao longo dos séculos, assim também a língua materna do tradutor se transforma”
(2011, p. 108), é pertinente nos perguntar sobre como a provisoriedade de toda tradução lida
com a metamorfose das línguas, tanto a do original como a da tradução. No processo tradutório,
que é pragmático antes de ser teórico ou artístico, se instala uma resistência entre fidelidade à
palavra e liberdade da reprodução do sentido. Esse dilema entre fidelidade e liberdade mergulha
o tradutor na tarefa de transpor o visado de cada palavra e o liame entre as palavras que, por
seu turno, se ligam ao modo de visar. Há uma espécie de resistência nas palavras a serem
traduzidas, marcada pelos elementos intransponíveis.
A impossibilidade de traduzir, desde Santo Agostinho, é um argumento que dualiza a
palavra em sentido e forma e, portanto, insere um confronto entre línguas, cujo sistema formal
de sentido é único para cada língua, pois cada língua produz uma linguagem caracterizada pela
sua prosódia, ritmo, polissemia, entre outros. A partir do que Benjamin afirma sobre a tarefa do
tradutor, que “consiste em encontrar na língua para a qual se traduz a intenção a partir da qual
o eco do original é nela despertado”, a resistência opera na esfera dessa busca tentando realizar
a dualidade de forma e sentido e ressaltando como uma tradução possa ser “bela e infiel”, a
serviço do leitor e transformando, para Meschonnic, “o outro no mesmo. A tradução é, então,
aquilo que ela é muitas vezes, o etnocentrismo e a lógica da identidade – o apagamento da
alteridade. Nisso ela só faz realizar um programa que a deixa para trás” (2010, p. 31).
A resistência prioriza o critério filológico e é nessa esteira que surgem as avaliações das
traduções baseadas em perdas e ganhos, que pretendem medir uma boa ou má tradução a partir
de uma suposta fidelidade à literalidade entendida da perspectiva filológica. Do lado oposto,
mas sempre tendo como ponto teórico a filologia, a história das traduções nos mostra como no
romantismo buscou-se manter o original através da tradução ‘literalizante’, fomentando a ideia
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de que essa prática de tradução enriquece a língua. Então, como superar a impossibilidade do
traduzir marcada desde Santo Agostinho sem cair no decalque ou na adaptação? Meschonnic
propõe conceber a tradução de obras literárias como uma operação que “não faz mais do que
colocar as literaturas em contato. Ela não coloca as línguas em contato, quando é questão de
literatura. É o trabalho das obras nas línguas e das línguas nas obras, que a tradução traduz
quando ela se inventa enquanto relação” (2010, p. 38).
Essa relação permite, na opinião de Meschonnic, “situar a tradução como anexação,
ou como descentramento” (2010, p. 38). Trata-se, em suma, de conceber a tradução como
relação e descentramento para além do decalque e da adaptação, definindo estratégias e práticas
solidárias entre o discurso, o ritmo e o assunto do poema, pois, afinal, “nada do que alcança a
linguagem intervém impunemente, pois toca-se nas lógicas do social, e o social passa por todo
sujeito, onde o mais subjetivo, o mais passional, nas práticas e experiências de linguagem, é ao
mesmo tempo o mais político” (2010, p. 39).
Se o gesto tradutório, como nos propõe Meschonnic, é um ato subjetivo que não é
imune do incidir nas relações sociais, sua atividade permanece tensionada em apreender tanto
o visado pela palavra, quanto o modo de visar que a palavra expressa. Nessa tensão, a dinâmica
interpretativa leva historicamente a oscilar entre o descentramento rumo à língua de partida
ou rumo à língua de chegada. Nesse conflito entre possibilidade e impossibilidade, decalque e
adaptação da tradução, o que faz a diferença, segundo Meschonnic, é levar em conta o ritmo
da escritura, do texto, para uma poética da tradução que vai além da dualidade forma e sentido,
primando o modo de visar. De qualquer forma, parece permanecer o dilema entre fidelidade e
liberdade, antes referido e sinalizado por Benjamin. O mesmo autor alemão afirma que
da mesma forma como a tangente toca a circunferência de maneira fugidia
e em um ponto apenas, sendo esse contato, e não o ponto, que determina a
lei segundo a qual ela continua sua via reta para o infinito, a tradução toca
fugazmente, e apenas no ponto infinitamente pequeno do sentido do original,
para perseguir, segundo a lei da fidelidade, sua própria via no interior da
liberdade do movimento da língua. (BENJAMIN, 2011, p. 117)

O que caracteriza, então, esse fluxo de liberdade da língua que não se afasta da fidelidade
à palavra? O que poderia permitir unir literalidade e liberdade no processo tradutório de modo
a criar uma versão que supere a dualidade forma e sentido? Agamben, ao comentar a língua na
Ética de Spinoza observa que o “que define a operação mais própria do pensamento de Spinoza,
o seu gesto característico, é que esse é parecido, singularmente, com uma inoperosidade, com
um desativar, com um aquietar.” (p. 8) E se pergunta: “Como pensar, então, uma acquiescentia
in se ipsa da língua? Se transpormos na língua a definição spinoziana, teremos aqui uma língua
que contempla a si mesma e sua própria potência de dizer. Uma língua em estado de menuchah
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e sabatismo, que torna inoperativas e expõe festivamente todas as suas possibilidades de dizer.”
(p. 8-9). Se aplicarmos o dispositivo da inoperosidade, considerado como algo que desativa para
expor as possibilidades do dizer, ao processo tradutório, poder-se-ia refletir sobre a dinâmica
do fazer tradutório. “O que, de fato, a poesia, senão uma operação na linguagem, que desativa
e torna inoperativas as funções comunicativas e informativas, para abri-las a um novo, possível
uso? Ou, nos termos de Espinoza, o ponto em que a língua, que desativou as suas funções
utilitárias, repousa em si mesma, contempla a sua potência de dizer.” (AGAMBEN, 2014, p.
59). Nesse sentido, A Divina Comédia é a contemplação da língua italiana, Grande sertão:
veredas a contemplação da língua portuguesa.
Do mesmo modo, então, a tradução enquanto operação na linguagem, desativa e torna
inoperativas as funções comunicativas, informativas, estéticas e semióticas, para contemplar a
sua potência de transformação e metamorfose do modo de visar o visado. A operação tradutora,
sendo uma operação prática, ‘física’ “traduz não o poema (seu “conteúdo aparente), mas o
modus operandi da “função poética” no poema, liberando na tradução o que nesse poema há
de mais íntimo, sua intentio “intra-e-intersemiótica”: aquilo que no poema é “linguagem”, não
meramente “língua””. (CAMPOS, 2015, p. 102). Nesse sentido, a inoperosidade, age como
dispositivo que ao desativar o conteúdo comunicativo (não essencial) contempla a potência
do modo de visar (o modus operandi) para restituir, na tradução, o corpo da obra de arte, que
Haroldo de Campos denomina transcriação e na qual “reverbera, para além de toda chancela
etimológica, a convergência fulgurante do dessemelhante” (2015, p. 106).
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MEMÓRIA E EXÍLIO EM PRODUÇÕES LITERÁRIAS DE REINALDO
ARENAS
Gisele dos Santos Nascimento
PPGLEN – UFRJ
Este trabalho deriva de um recorte do nosso projeto de dissertação de Mestrado na
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vinculado ao Programa de Pós-graduação em Letras
Neolatinas (PPGLEN), nosso projeto situa-se na linha de pesquisa intitulada “Estudos Literários:
Poéticas, história e crítica”.
No que tange à metodologia que adotaremos nesta investigação, Deslaurriers & Kérisit
(2008) nos lança luz acerca de nosso perfil de pesquisa. Se consideramos os rumos de nossa
pesquisa e os postulados dos aludidos teóricos, essa assumirá um caráter qualitativo, uma vez
que ela nos permitirá explorar e levantar questões sobre sociedades desconhecidas ou estruturas
inovadoras. Ou seja: ao transpormos esse raciocínio para o enredo do romance O Porteiro,
poderemos analisar como um personagem como Juan se insere em um novo núcleo social. Em
razão disso, esta pesquisa se deterá em investigar qualitativamente o cotidiano de homens e
mulheres que parecem trajar um manto de invisibilidade social.
Com relação a seus aspectos sociais, culturais e políticos, Cuba ocupa uma posição de
destaque dentro do cenário da América Latina e, mais especificamente, nas Antilhas. Sua luta
por emancipação da colonização espanhola, finalmente alcançada em 1898, despertou o senso
de patriotismo e nacionalidade em muitos literatos oriundos dali, com destaque para José Martí
e Nicolás Guillén. Contudo, o que poderia representar um vislumbre democrático, acabou por
ceder o papel de metrópole aos Estados Unidos veladamente e, também, redundar em sucessivos
estados de exceção durante todo o século XX e as primeiras décadas do século XXI.
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Dentro da Ilha, poucos foram os literatos que experimentaram uma revisão de seu ponto
de vista nos âmbitos político e ideológico. Quiçá pelo fato de a validação artística de uma
obra ser pesada a partir de seu emprego como um instrumento de difusão da política vigente,
impasse perfeitamente ilustrado no filme polonês-russo Dovlatov (2018), em que este escritor –
amigo de Joseph Brodsky - encontrava dificuldades de publicação na União Soviética durante
a Guerra Fria.
Entre esses literatos perseguidos institucionalmente, pode-se destacar o escritor cubano
Reinaldo Arenas, cujas obras configuram-se como nosso objeto de pesquisa. Nascido em 1943,
na província de Holguín, pertencia a uma família de origem humilde. Desde cedo, demonstrou
habilidade na escrita, o que preocupou alguns parentes seus. Fazia sentido tal receio, afinal foi
por meio das palavras que o jovem Arenas traduziu seu olhar atento e crítico às incoerências
cometidas pelo regime político em seu país a partir da década de 1960.
No que tange às convicções desse autor, pode-se dizer que ele estava sensibilizado
com as desigualdades sociais observadas em Cuba em sua juventude, ao final da década de
1950, como ele descreveu em Antes que Anochezca (1990): “Hacia 1958 la vida en Holguín
se fue haciendo cada vez más insoportable; casi sin comida, sin electricidad; si antes vivir allí
era aburrido, ahora era sencillamente imposible”1 (ARENAS, 2011: 64). A essa época, dirigia
o país o general Fulgencio Batista, através de um mandato político obtido à base de golpe
de Estado. Durante esse período, a população do arquipélago trabalhava bastante e obtinha
pagamentos aviltantes, que mal lhes garantia a subsistência. Imperavam as práticas ilegais do
jogo e as de prostituição. Em sua maioria, os cubanos eram analfabetos e se encontravam sob
regime de censura.
Como muitos de seus conterrâneos, Arenas concluiu que este quadro político não deveria
manter-se e decidiu aliar-se ao exército dos Revolucionários, formado pelos irmãos Castro,
Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos e outros. No entanto, Reinaldo foi dispensado do
grupo por não possuir armamentos que pudessem fazer frente ao braço armado de Batista.
Anos mais tarde, Arenas parte de Holguín para Havana para ingressar na Escola
de Agricultura. A essa altura, Batista já havia sido derrotado e fugido de Cuba, tendo sido
iniciada a Revolução Cubana. Em entrevistas e em sua autobiografia Antes que anochezca
(1990), elenca inúmeras estratégias de doutrinamento do alunado da universidade aos ideais da
Revolução. Além das atividades acadêmicas pertinentes, os discentes deveriam assistir a filmes
e ler conteúdos que propagavam o socialismo soviético e exaltavam a oposição que esse bloco
fazia ao avance capitalista.
1 “Por volta de 1958 a vida em Holguín foi ficando cada vez mais insuportável; quase sem comida, sem
eletricidade; se antes viver ali era entediante, agora era simplesmente impossível” (tradução nossa).
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Durante esses anos universitários, Arenas trabalhou na biblioteca da universidade, onde
conheceu María Teresa Freyre de Andrade, a precursora do ramo da Biblioteconomia em Cuba.
Muito mais do que isso, esse período foi fundamental para que o autor ampliasse seu repertório
de leituras, tivesse tempo hábil para produzir suas primeiras obras e conhecesse figuras centrais
no sistema literário cubano da época, como José Lezama Lima, Cintio Vitier, Eliseo Diego e,
principalmente, o escritor Virgilio Piñera.
Em virtude de suas participações em concursos literários promovidos pela Unión
Nacional de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC), sagrou-se vencedor na categoria “romance”
por sua obra Celestino antes del alba. Desde então, Reinaldo Arenas notabilizou-se na cena
literária. A partir dos anos de 1960, atraiu a atenção de admiradores de sua forma de escrever,
mas também se posicionou no raio daqueles que eram simpáticos à Revolução Castrista. Mais
adiante, tornou-se uma persona non grata ao regime quando lhes confiou aos seus amigos
Jorge e Margarita Camacho os manuscritos de seu romance “El mundo alucinante”, tendo sido
publicado primeiramente na França.
Tudo piorou consideravelmente no momento em que o Castrismo se inteirou da
homossexualidade de Arenas. Após sucessivas tentativas de enquadrá-lo judicialmente, a
Segurança de Estado decide detê-lo por dois anos por “conduta imprópria”. Explicando melhor:
embora as circunstâncias criminais apontadas por Arenas tenha sido as de um furto de pertences
seus e os de um amigo em uma praia, o autor passou de vítima a réu, tendo sido condenado por
práticas libidinosas homossexuais em público.
Anos após reaver sua liberdade, Arenas sofre um abalo pessoal: seu mentor literário e
melhor amigo, Virgilio Piñera, falece sob causas nebulosas. Ao perceber a caçada empreendida
aos dissidentes políticos em Cuba, Reinaldo aproveita a oportunidade que o estremecimento
diplomático entre os embaixadores do Peru e o governo cubano e emigra do país pelo Porto de
Mariel.
Sua chegada a Miami em 1980 foi representativa, uma vez que ele conheceu patrícios
ilustres, como a antropóloga Lydia Cabrera (1899-1991), que se encontravam na mesma
condição que ele: o exílio. Pesquisadora de manifestações culturais que envolviam a temática
da negritude, Cabrera foi uma das responsáveis por impulsionar o nome de Arenas no cenário
literário em que estavam inseridos a partir de então.
Nessa década em que viveu nos Estados Unidos, Reinaldo Arenas apresentou uma
produtividade literária fantástica, cujo objetivo era o de expor as verdades do regime castrista a
partir de seu ponto de vista, enquanto indivíduo homoafetivo e forçosamente desterrado de sua
terra natal, por razões políticas.
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É importante destacar que o marco-zero deste projeto de pesquisa partiu da leitura da
autobiografia Antes que Anochezca (1990), obra de capital relevância por três motivos. Em
primeiro lugar: devido ao apelo sentimental que ela encerra, uma vez que foi inicialmente
escrita pelo autor, porém datilografada por seus amigos ao final de sua existência, em virtude
da debilidade que o HIV lhe impôs à saúde. Além disso, ela carrega um sentido de urgência em
denunciar regimes políticos que impelem pessoas ao exílio, sua marca registrada, sobretudo nas
obras elaboradas após o Êxodo de Mariel.
Já no que concerne aos eventos históricos de destaque na América Latina, podemos
situar o Êxodo de Mariel como um dos movimentos de diáspora que mais gerou efeitos
colaterais no âmbito político. Em meio a uma crise diplomática existente entre Cuba e Peru,
os Revolucionários e seu Comandante assentem a saída de milhares de cubanos pelo porto de
Mariel. Graças a uma falha da segurança, nosso autor conseguiu escapar e reconstruir sua vida
nos Estados Unidos. Contudo, como nos havia advertido o crítico Edward Said em seu livro
Reflexões sobre o Exílio e outros ensaios (2003), nenhum êxito obtido fora dos limites do seu
país natal permite aos emigrados amortizar esse saldo de desgarramento territorial e cultura,
além dessa sensação de limbo identitário que o exílio lhes proporciona.
Por fim, sua importância em ficcionalizar os fatos ocorridos durante sua vida em Cuba
e brindar aos leitores um olhar sobre a configuração não somente acerca do cenário literário
cubano da época, mas também o hispano-americano.
A memória no romance “O Porteiro”
O momento em que nos ocorre discorrer sobre o conceito de memória, a empresa é
recebida com relativa perplexidade. Isso porque a primeira finalidade que lhe atribuem se refere
à capacidade mnemônica que um indivíduo possui para reter informações sobre a história de
sua gente. Basta que nos lembremos dos griots – pessoas de origem africana que se incumbiam
de preservar a origem daquela comunidade. Nesse ínterim, Le Goff (2013) resgata essa noção,
já que ele teoriza que a memória funciona como uma faculdade de ordem psíquica, através da
qual o homem poderá resgatar feitos pretéritos, atualizar impressões ou apresentá-los como se
fossem fatos passados. Esse próprio autor evoca Pierre Janet ao ressaltar que esse ato mnemônico
é um comportamento narrativo que atende à função social de preservar a cultura originária de
um povo (LE GOFF, 2013).
Sabemos, entretanto, que o conceito de memória tem sofrido reformulações
e revisionismos ao longo dos tempos. Uma das razões pelas quais isso ocorre se deve aos
eventos históricos que marcaram a sociedade, mais precisamente desde o século XIX. Através
de Seligmann-Silva (2003), encontramos o pensamento convergente dos escritores Friedrich
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Nietzche e Walter Benjamim: o de que a memória não se constrói apenas com a História, mas
sim com os procedimentos de lembrança e de esquecimento, inclusive com o intento de depurar
o que pertence àquela cultura e o que não lhe compete.
Antes de tudo, cabe-nos elucidar por qual razão esse período age como um divisor de
águas no que concerne à memória. A princípio, ela era entendida como um registro estritamente
histórico de um povo, uma vez que o século retrasado foi marcado pelo cientificismo. Sendo
assim, essa corrente epistemológica reflete na Literatura através do Realismo e do Naturalismo,
estilos de época que visavam evidenciar as desigualdades sociais e detalhá-las. Por essa razão,
Seligmann-Silva (2003) nos demonstra que o esforço da Historiografia em escrever a história
tal como ela se configurará como um forte traço do século XIX.
Já no século XX, a Humanidade experienciou eventos bélicos como a Primeira
(1914-1918) e a Segunda Guerras Mundiais (1939-1945), o genocídio que o Império Otomano
perpetrou contra os armênios (1915-1917), o Holocausto (ou Shoah, como Seligmann-Silva
e outros autores se referem ao extermínio judeu na Alemanha, entre os anos de 1933 e 1945)
e a ascensão de sistemas políticos não emanados da vontade popular. Como consequência,
provocaram-se transformações geográficas e se deixaram profundas marcas psicológicas
naqueles que fizeram parte desses capítulos da História mundial. No caso, esses embates entre
nações que provocaram a sujeição, a perseguição, a tentativa de aniquilação e o deslocamento
forçoso de povos como os armênios e os judeus, por exemplo.
Dentre as produções literárias do escritor cubano Reinaldo Arenas, reservamos duas
obras de vulto para tratar a questão da memória: a autobiografia Antes que Anochezca e o
romance El Portero. Ao analisar ambas as manifestações artísticas, observamos que a memória
é operacionalizada de forma distinta, conforme mostraremos a seguir.
Na referida autobiografia, é possível constatarmos uma necessidade do autor/narrador em
fazer que sua versão, a respeito dos eventos que precederam e sucederam a Revolução Cubana,
prevaleça. Para isso, Arenas lança mão do procedimento de ancoragem da sua memória a fatos
históricos e a personalidades de seu país natal. Obviamente, não desprezamos a ficcionalização
realizada pelo autor ao longo de sua narrativa, porém ele se vale desses relatos para que os
comportamentos incoerentes (a sua forma de ver) por parte dos Revolucionários sejam julgados
por seu leitor. Nesse sentido, Arenas recorreu à Historiografia para conferir consistência ao seu
testemunho, mas também ao recurso de Nietzche e Benjamin aludidos anteriormente. A título
de exemplo desses personagens que imprimiram suas marcas e que desejaram “lembrar” para
que não “se esqueça” figuram o próprio narrador, o de Virgilio Piñera e os escritores cubanos
desterrados pelo mundo.
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No que tange ao romance O Porteiro, o principal recurso mnemônico no qual se
respalda o autor Reinaldo Arenas para contextualizar o leitor acerca de como era viver em Cuba
durante a Revolução é o de dotar seus narradores de uma voz crítica e traumatizada com os
acontecimentos da Revolução Cubana. Ou seja, essas pessoas emigraram de Cuba após o regime
instaurado por Fidel Castro ter recrudescido no fator liberdade de expressão e a economia do
país não ter correspondido à mudança de mandatário como se esperava. Após constatar que seu
país não lhes poderia oferecer nada além, partiram para uma nação com economia mais estável
e com qualidade de vida. Há outras estratégias empregadas pelo autor, porém vamos explorá-las
mais detalhadamente em nossa dissertação.
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MARCAS DISCURSIVAS DA OMERTÀ NOS ROMANCES-ENSAIO DE
LEONARDO SCIASCIA
Gisele Palmieri – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ
Introdução
Considerando-se o contexto histórico em que o escritor siciliano Leonardo Sciascia
publicou suas obras literárias e seus ensaios, sabe-se que a máfia, entre as décadas de 1950
e 1960, era uma questão incômoda dentro da sociedade italiana. Ou negava-se o assunto, ou
ele era tratado sem a devida importância que sua complexidade exigia. Esse fato desagradava
Sciascia, de maneira que ele se propôs a escrever sobre a máfia sem os costumeiros véus de
indiferença de que outros escritores se utilizaram, a ponto de o escritor siciliano ser reconhecido
como o primeiro a mostrá-la de maneira não folclórica, em representações literárias.1 Sendo
assim, a omertà – lei do silêncio instituída pela máfia siciliana – torna-se alvo de sua crítica,
por ser um dos meios pelo qual a organização criminosa atua impunemente, graças à falta de
testemunhos dos crimes praticados, e também por representar o comportamento do silêncio
sobre a máfia, tanto por parte da sociedade siciliana, quanto dos intelectuais da época. No rastro
dessa reflexão, identificamos um ethos da omertà nos enunciadores de Il giorno della civetta
(1961) e A ciascuno il suo (1966) como forma estético-literária utilizada pelo autor para fazer
essa denúncia.
Segundo o dicionário Treccani2, a palavra omertà, variante napolitana de umiltà
(humildade) é, originalmente, no contexto do Sul da Itália, uma lei de silêncio que consiste em
1 “Io, che, primo nella storia della letteratura italiana, avevo dato rappresentazione non apologetica del
fenomeno mafioso...”(SCIASCIA, 2017, p. 18)
2 Disponível em: http://www.treccani.it/vocabolario/omerta/ Acesso em: 10 jan. 2019.
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se manter sigilo sobre o nome do autor de um delito, a fim de que o crime não se resolva pelas
leis do Estado, mas pela vingança do ofendido. Trata-se de uma relação de solidariedade entre
a testemunha e os mandantes do crime testemunhado, resultando no silêncio do que foi visto ou
descoberto pela testemunha. O World Book Dictionary define a palavra omertà como um código
de honra siciliano que proíbe informar sobre crimes que sejam considerados negócios pessoais
dos envolvidos (PUZO, 2000, p. 7). Tal comportamento de “solidariedade” tem, segundo Lupo
(2002), origem nas regras de iniciação maçônica:
Nas organizações maçônicas oitocentistas, mesmo fora da Sicília, o delator
é chamado de infame. Do conceito maçônico de humanidade deriva o
conceito camorrístico de humildade, vale dizer, subordinação à vontade da
organização; desta umiltà, pela conversão do l em r, típica do dialeto siciliano,
viria a palavra omertà, numa interpretação bem mais plausível que a de Pitrè
(omertà = virilidade), se quisermos distinguir uma genérica subcultura de uma
infraestrutura criminal pronta a matar ou indiferentemente denunciar os seus
inimigos “por cartas anônimas ou por vias secretíssimas à polícia. Essa é a
humildade da Máfia” – segundo a autorizada definição fornecida pelo bandido
Salvatore Giuliano. (LUPO, 2002, p. 53)

Apesar da origem linguística napolitana e do empréstimo da tradição comportamental
maçônica, a omertà se reconfigura no contexto siciliano, indo além de um tácito acordo
de iniciação entre membros das organizações mafiosas. Na Sicília de Sciascia, a omertà se
transforma em uma lei do silêncio que é absorvida por toda a sociedade. Pensa-se na recusa
do conceito de impessoalidade da lei, no desprezo pela polícia e por quem colabora com ela,
“traços certamente muito difundidos entre o povo, entre burgueses e aristocratas da Sicília
dos séculos XIX e XX, mas que são reutilizados pela Máfia segundo finalidades próprias”
(LUPO, 2002, p. 26). Lupo (2002) defende que o comportamento mafioso é originário da
“antropologia dos sicilianos ou dos meridionais em geral”. A ideia é que é da própria sociedade
siciliana que se origina a regra da omertà e este comportamento é reapropriado pela máfia,
como um traço cultural da comunidade onde a organização nasceu. Vimos em nossa pesquisa
que Sciascia corrobora este pensamento ao atribuir aos sicilianos esta característica de silenciar
sobre acontecimentos atrozes, como os inúmeros e constantes assassinatos provocados pela
máfia.
A tese em andamento comprovou, até este momento, que existem marcas discursivas da
omertà nos romances-ensaio Il giorno della civetta (1961) e A ciascuno il suo (1967). Entende-se
por marcas discursivas o ethos e a cenografia, conceitos centrais desta pesquisa, que foram
desenvolvidos pelo linguista Dominique Maingueneau (2016). Identificamos um ethos omertoso
presente na fala dos enunciadores desses romances e, também, uma cenografia do silêncio, que
se apoia na cena genérica de romance policial ao apresentar cenas de fala de interrogatórios em
que as testemunhas não falam o que verdadeiramente sabem. A cenografia do silêncio e o ethos
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da omertà são, conforme apontamos, recursos estético-discursivos utilizados pelo autor a fim
de criticar a marca cultural do silêncio da sociedade siciliana, a omertà, como instrumento de
impunidade da máfia; e também, como forma de acusar o silêncio dos intelectuais italianos –
e, especificamente, dos sicilianos – sobre o assunto, entendido por Sciascia como um meio de
acobertamento dos crimes praticados pela organização.
A questão da omertà e a postura de Sciascia como escritor a serviço da “verdade”
suscitam um debate sobre o conceito de intelectual e sobre o papel da literatura proposto por
Sartre (1994; 2004). A filiação de Sciascia, por um determinado período, ao Partido Comunista
Italiano (PCI) necessita de uma revisão dos conceitos de intelectual orgânico de Antonio
Gramsci (1982) e intelectual específico de Michel Foucault (1984). Até o momento, nossa
análise reconhece Sciascia como uma figura mais próxima do “intelectual engajado”, segundo
concepção de Sartre. O objetivo não é encaixar Sciascia dentro de conceitos, mas discutir sua
concepção de literatura. É a partir desta análise que mostraremos que sua atividade ensaística
se mescla com sua atividade literária, para apresentarmos a cena genérica que denominamos
romances-ensaio. Para Sciascia, o escritor representa a verdade, a verdadeira literatura; e o que
distingue a verdadeira literatura da falsa é justamente o senso de verdade do escritor.3 Esta ideia
de que existe uma literatura verdadeira e uma falsa se assemelha ao pensamento de Sartre, o
qual afirma ser o escritor um intelectual por excelência, pois aquele escritor que não quisesse
falar as verdades de seu tempo não poderia ser considerado como tal (SARTRE, 1994, p. 71).
Foi necessário fazer um levantamento das variadas acepções do termo “máfia”, posto
que polissêmico, para definirmos de qual máfia estamos tratando. Sendo assim, buscamos em
Lupo (2002) estas categorizações: “máfia como espelho da sociedade tradicional”, “máfia como
empresa”, “máfia como organização” e “máfia como ordenamento jurídico”. Concluímos que
nas obras de Sciascia em análise há um pouco de cada máfia, conforme essas acepções de Lupo.
Fizemos, ainda, uma revisão sobre a literatura italiana de temática mafiosa. O objetivo
foi investigar a acusação, vinda de nomes como Sebastiano Vassali, Pier Paolo Pasolini e do
próprio Leonardo Sciascia, de que a literatura italiana era uma literatura omertosa. O objetivo,
nesta parte da tese, é evidenciar o nome de Sciascia como destaque na cena literária italiana
e, especialmente, siciliana, de um escritor que rompeu com o silêncio, sendo o grande marco
a publicação em 1961 de Il giorno della civetta. Além disso, mostrar que a sua questão com a
omertà é ampliada ao silêncio de um modo geral, tanto como uma crítica ao modus operandi
da organização criminosa, quanto à literatura italiana e aos intelectuais que silenciaram sobre
o assunto na época. Ou seja, uma outra hipótese desta tese é de que existem duas práticas de
silêncio a serem criticadas pelo autor: o silêncio da máfia (omertà) e o silêncio sobre a máfia.
3 “Lo scrittore rappresenta la verità, la vera letteratura distinguensdosi dalla falsa solo per l’ineffabile
senso della verità.” (SCIASCIA, 1979, p. 81)
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A respeito desta prática da sociedade siciliana de silenciar sobre a máfia, trazemos outra
reflexão de Lupo, o qual afirma:
Não é verdade que a sociedade siciliana, durante todo o tempo, tenha
estendido sobre o fenômeno uma cortina de silêncio: com exceção talvez dos
anos 50 do século XX, na Sicília fala-se sempre de máfia ad abundantiam (...)
(LUPO, 2002, p. 13).

Compreendemos que, de fato, se falava muito no assunto. Apresentamos, inclusive, uma
pesquisa com nomes de obras e autores que, desde antes da Unificação do Estado Italiano,
ou citaram ou criaram representações literárias com personagens mafiosos. No entanto, o que
percebemos é que, apesar de se falar de máfia in abundantiam, ainda não se falava, de fato,
sobre o que ela era “realmente”. A visão, pelo menos até os anos 60, era a de que o fenômeno
era um tanto quanto abstrato ou mesmo folclórico. O que nos faz reforçar mais uma vez a
importância do escritor Leonardo Sciascia como intelectual engajado, à maneira sartreana.
Marcas discursivas da omertà: o ethos omertoso e a cenografia do silêncio
No início de Il giorno della civetta ocorre, no alvorecer de uma pequena aldeia na Sicília,
o assassinato de um homem no momento em que este subia as escadas de um ônibus. Dois
disparos de lupara4 quebram o silêncio daquela manhã na cidadezinha. Mas minutos depois,
o silêncio retorna, sem nenhum alvoroço dos presentes à cena, que se comportam como se
nada tivesse acontecido ao redor. Aqui apresenta-se a dicotomia do “silêncio” e “rumor”, que
marca a cenografia do silêncio deste romance. Na cena de fala em que se realiza uma tentativa
de diálogo do cobrador do ônibus, isso fica evidente. Os passageiros, o vendedor de pãezinhos
que passava próximo ao ônibus no momento dos disparos, o motorista, enfim, todos no local do
crime permanecem estáticos e calados:
Il bigliettaio guardava o morto e poi i viaggiatori. C’erano anche donne
sull’autobus, vecchie che ogni mattina portavano sacchi di tela bianca,
pesantissimi e ceste piene di uova; le loro vesti stingevano odore di trigonella,
di stallatico, di legna bruciata; di solito lastimavano e imprecavano, ora
stavano in silenzio, le facce come dissepolte da un silenzio de secoli.

4 lupara s. f. [der. di lupo]. – Tipo di carica per fucili da caccia, costituita da pallettoni di 8 o 9 mm
di diametro, usata per cacciare lupi o cinghiali; fucile a lupara; sparare a lupara; nell’uso corrente,
anche il fucile stesso (una doppietta, spesso a canne mozze) caricato con tali pallettoni: portare la
l. a tracolla; uccidere a colpi di lupara. In senso fig., l. bianca, espressione con cui, nel linguaggio
giornalistico (con riferimento all’uso di armi di questo tipo da parte di malviventi, in partic. di
quelli legati a organizzazioni mafiose), vengono indicate le circostanze della scomparsa e della
probabile uccisione di una persona, per lo più alludendo a vendette di tipo mafioso.Disponível em:
http://www.treccani.it/vocabolario/lupara/. Acesso em: 16 set. 2019.
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<Chi è> domandò il bigliettaio indicando il morto. Nessuno rispose. Il
bigliettaio era un bestemmoatore di fama tra i viaggiattori di quella autolinea,
bestemmiava con estro: già gli avevano minacciato licenziamento, chè tale era
il suo vizio alla bestemmia da non far caso alla presenza di preti e monache
sull’autobus. Era della provincia di Siracusa, in fatto di morti ammazzati
aveva poca pratica: una stupida provincia, quella di Siracusa; perciò più furore
del solito bestemmiava.5 (SCIASCIA, 1993, p. 10)

A contraposição entre o comportamento do cobrador – tagarela e que é de outra província
– e o comportamento dos outros personagens – silenciosos –, que são moradores da cidade
onde ocorre a trama, é um recurso discursivo de extrema eficácia para a apresentação dessa
cenografia do silêncio ao leitor. Os personagens que não respondem à pergunta do cobrador
proveniente de Siracusa são os que estão inseridos naquele contexto em que o pacto do silêncio
se mostra evidentemente conhecido apenas pelos habitantes naturais do local.
Este trecho evidencia um enunciador, que por meio de seu tom irônico – “di morti
ammazzati aveva poca pratica: una stupida provincia, quella di Siracusa...”6 – deixa implícito
que aquele era um local onde aconteciam muitas mortes. O ethos mostrado sugere por meio
desse enunciado que ali era um ambiente em que havia a presença da máfia e que aquele era um
crime de máfia. O enunciador encarna, então, um sujeito que adequou o seu comportamento ao
silêncio imposto naquela localidade. Ao enfatizar que o bilheteiro era de Siracusa, “una stupida
provincia”, fica evidente que a lei do silêncio é local, portanto, cultural.
Em A ciascuno il suo, segundo romance policial de Sciascia com o mesmo viés de
denúncia do anterior, a cenografia do silêncio mostra-se ao leitor por meio do recebimento
de uma carta anônima, artifício do enredo construído para um local em que identificar o
sujeito que fala é a grande problemática. Um farmacêutico recebe uma carta anônima. Diante
da incredulidade do destinatário, o carteiro que a entrega, declara: “Qui il vizio delle lettere

5 O cobrador olhava para o morto e depois para os passageiros. Também havia mulheres no ônibus,
umas velhas que todas as manhãs carregavam sacos de pano branco, muito pesados, e cestas cheias de
ovos; suas roupas desbotavam cheiro de feno, de esterco, de lenha queimada; normalmente costumavam
queixar-se e imprecar, agora estavam em silêncio, seus rostos como que desenterrados de um silêncio
de séculos.
- Quem é? – perguntou o cobrador apontando para o morto.
Ninguém respondeu. O cobrador praguejou, era um praguejador de renome entre os passageiros daquela
linha, praguejava com estilo: já haviam ameaçado despedi-lo, pois, seu pendor para a blasfêmia era tão
grande que ele nem chegava a reparar na presença de padres ou freiras no ônibus. Vinha da província de
Siracusa, não tinha muita prática de mortes e assassinatos: uma província boba, a de Siracusa; e por isto
praguejava com mais furor do que de costume. (SCIASCIA, 1995, p. 8)
6 Vinha da província de Siracusa, não tinha muita prática de mortes e assassinatos: uma província boba,
a de Siracusa. (SCIASCIA, 1995, p. 8)
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anonime c’è sempre.” (SCIASCIA, 1988, p. 10)7 A cena de fala introduzida pela conversa do
farmacêutico e do carteiro antes da abertura e leitura da carta anônima evidencia que o silêncio
é uma prática recorrente nas tramas dos romances-ensaio de Sciascia.
Na trama, ocorrem dois assassinatos em uma cidadezinha siciliana. O professor
Laurana resolve investigá-los. Um dos assassinados era o farmacêutico que havia recebido
a carta anônima; o outro, um amigo que o acompanhava no momento dos disparos. Na carta,
estava escrito “<Questa lettera è la tua condanna a morte, per quello che hai fatto morirai.>”8.
A mensagem foi construída com recortes de jornal. Após as mortes, o professor Laurana, que
havia reconhecido os recortes que compunham o texto da carta como provenientes do jornal
L’Osservatore Romano, vai buscar um exemplar do tal periódico na casa do arcebispo Rosello,
com a desculpa de que procurava um artigo sobre Manzoni, do qual necessitava para escrever
um artigo. O narrador é quem nos dá essa informação. Mas esse mesmo enunciador finge que
não sabe da informação que anteriormente repassou ao leitor:
Erano già passati i tre giorni del lutto stretto, per cui Laurana ritenne di non
commetere indiscrezione andando dall’arcipestre Rosello per chiedergli in
prestito quel numero dell’<Osservatore Romano>, tra il primo luglio e il
quindici agosto, che conteneva um articolo su Manzoni di cui non poteva fare
a meno nel suo lavoro 9 (SCIASCIA, 1988, p. 38).

Podemos perceber a hesitação do narrador, ao recuar em seu posicionamento de dizer o
que não deveria. Tal trecho demonstra que era como se o enunciador tivesse recordado a regra
que tem que seguir, a omertà, a qual momentaneamente havia esquecido. Ele reassume, neste
momento, a corporalidade de um homem que segue a omertà. O seu “modo de ser” omertoso
produz o seu “modo de dizer” também omertoso. Omitir informações, dizer apenas o que pode
ser dito, conforme a disciplina da omertà, corresponde ao mundo ético da máfia siciliana, pois
“as propriedades ‘carnais’ da enunciação são tomadas da mesma matéria que o mundo por
ela representado” (MAINGUENEAU, 2016, p. 278). Reconhece-se, assim, o ethos da omertà,
como o prevalecente nesta narrativa.
Ressalta-se que a palavra omertà não aparece em nenhum momento nas narrativas aqui
analisadas. Pressupondo que o ethos é sempre mostrado, e não dito, lembramos que a ideia de
um ethos da omertà é uma hipótese de leitura desta tese, cujas marcas discursivas encontradas
apoiam-se no “espaço associado” do autor analisado e numa leitura contextualizada de suas
obras, como pede a Análise do Discurso.
7 – Aqui, a mania das cartas anônimas não acaba – disse o carteiro. (SCIASCIA, 2007, p. 8)
8 “Esta carta é sua sentença de morte, você vai morrer pelo que fez.” (SCIASCIA, 2007, p. 8)
9 Já tinham se passado três dias de luto fechado, e assim Laurana achou que não cometia nenhuma
indiscrição indo à casa do arcebispo Rosello para pedir-lhe emprestado aquele número de L’Osservatore
Romano, do período de 1º de julho a 15 de agosto, que continha um artigo sobre Manzoni e do qual
necessitava para seu trabalho. (SCIASCIA, 2007, p. 31)
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CUANDO A NOSOTRAS NO NOS QUIEREN TANTO, NOS
REUNIMOS E TOMAMOS A PALAVRA: A VIOLÊNCIA DE GÊNERO
EM UM ROMANCE DE MARCELA SERRANO
Glaucia Moreira Secco
PPGLEN UFRJ
No momento em que a mulher se apropria da narrativa, externando seu ponto
de vista, passa a questionar as formas institucionalizadas, promovendo uma
reflexão sobre a história silenciada e instituindo um espaço de resistência
contra as formas simbólicas de representação por meio da criação de novas
formas representacionais.
(ZINANI, 2013)

Marcela Serrano nasceu no Chile, em 1951, na cidade de Santiago, ganhou prêmios
literários importantes e teve seus romances traduzidos para mais de quinze idiomas. A obra
que estudamos, Nosotras que nos queremos tanto (1990), é o primeiro romance da escritora.
Traduzido para trinta e seis línguas, o livro ganhou o Premio Sor Juana Inés de La Cruz, e o
Premio Feria del Libro de Guadalajara, ambos em 1994, e deu a Serrano o título de melhor
escritora latino-americana em língua espanhola. Atualmente, tem treze obras publicadas. O
tema principal de suas narrativas são as mulheres, inseridas nos mais diversos contextos -histórico, psicanalítico, mitológico, público e privado.
Marcela Serrano, nesse ínterim, insere-se em um universo literário que reivindica ao
cânone (tradicionalmente masculino) um espaço de legitimação de outras (novas) vozes no
processo de construção ficcional do campo literário1. Sua obra é, além disso, marcadamente
1 Bourdieu (2011) compreende o campo literário como um espaço formado por forças – sociais,
políticas, culturais, ideológicas, econômicas – que aglutinam a capacidade de atuação de um determinado
sujeito social participante deste campo, transformando a literatura em um lugar de negociação de bens
simbólicos, na medida em que os escritores, os artistas e os intelectuais mostram sua posição política
e ideológica e definem seu local de fala. Serrano, nesse sentido, insere-se em um espaço de criação
trazendo uma perspectiva feminina e feminista para a construção ficcional latino-americana na década
de 1990.
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feminista2, tendo em vista não só a época, mas também o fato de que suas personagens são
primordialmente mulheres que, por meio de seus relatos e ações, rebelam-se contra as normas
impostas por uma sociedade patriarcal, assim como Serrano rebela-se contra o cânone e toma
para si a autoridade narrativa.
O romance Nosotras que nos queremos tanto nos conta a história de quatro mulheres
chilenas que passaram juntas pelo período da ditadura de seu país, tornaram-se amigas e se
reencontram no início do período de redemocratização para conversarem sobre suas vidas
e seus afetos. Por ser a narrativa um conjunto amalgamado de relatos de mulheres, muitas
evidências das diferentes relações de gênero saltam aos olhos do texto. A autora, ao escolher a
polifonia como recurso narrativo, promove, simbolicamente, a libertação dessas mulheres de
uma perspectiva monológica -- padrão nos grandes romances de formação do século XIX --,
que as infligia à condição de escravas de sua consciência, para alçá-las a sujeitos (ou sujeitas) de
suas histórias. O recurso polifônico, portanto, alicerça a construção de um conjunto de relatos
costurados entre si e reforça a importância de uma leitura a partir de um recorte de gênero.
As quatro protagonistas do romance são apresentadas como mulheres pensantes, críticas, que
estão em busca da legitimação de suas vozes, dentro da ideologia moral burguesa, ofertando
ao mundo uma perspectiva feminina (e feminista) da história, por meio da consagração da
liberdade e das paixões pessoais. Ao apropriarem-se da linguagem, inserem-se no mundo e
impõem novas perspectivas. De acordo com Martin (1994):
a irrupção definitiva e aparente normalização [da escrita feminina e da escrita
feminista] constitui sem sombra de dúvida o fenômeno isolado mais importante
da era “Pós-boom”. A conquista de representatividade pelas mulheres pôs fim,
inevitavelmente, à versão dos grandes mitos latino-americanos que atingiram
sua apoteose patriarcal com o próprio Boom. (MARTIN, 1994, p. 403)

Ao observarmos a história da literatura, percebemos que às mulheres foi relegado o
espaço do silêncio e/ou da solidão, na medida em que o cânone é primordialmente formado
2 Considera-se como marco inicial do Feminismo no mundo Ocidental, ou a primeira onda, dois
importantes acontecimentos históricos: a publicação do livro Declaração dos Direitos da Mulher e
da Cidadã, em 1791, por Olympe de Gouges, na França, e a publicação do livro Reivindicação dos
Direitos da Mulher, em 1792, por Mary Wollstonecraft, na Inglaterra. Ambos os livros, influenciados
pela Revolução Francesa e pelos ideais iluministas, questionavam por que as mulheres estavam sendo
excluídas dos preceitos de liberdade, igualdade e fraternidade nas sociedades europeias. Essa primeira
onda também foi marcada pela busca dos direitos ao voto, o chamado Sufrágio Universal. A chamada
segunda onda feminista inicia-se no período pós-guerras mundiais e tem como principal representante a
escritora Simone de Beauvoir, em seu livro O segundo sexo, em 1949. Essa segunda geração feminista
reivindicou a ideia de que os padrões femininos e masculinos em sociedade não seriam “naturais”, mas
“culturais” e construídos ao longo do tempo. Ampliam-se as discussões sobre o mundo público e o
mundo privado e as diversas violências pelas quais passam as mulheres por conta da predominância do
patriarcado. A terceira onda feminista inicia-se nos anos 1990 e é marcada pelo que se conhece como
o “Feminismo da diferença”. Essa geração é marcada pela conscientização de que a pluralidade de
mulheres existentes no mundo impõe uma necessidade de discutir os feminismos plurais.
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por homens. Em seu famoso ensaio Um teto todo seu, Virginia Woolf, em 19263, defende a
premissa básica de que, para escrever, a mulher precisa de um teto todo seu, a fim de livrar-se
das imposições domésticas e afetivas que se colocam em seu caminho e impedem sua produção
literária. Woolf alerta para o fato de que somente se estão sozinhas, isoladas, as mulheres
conseguem alcançar as condições adequadas para o exercício da escrita. Nesse viés, Vieira
(2004) analisa a solidão presente na obra de Serrano em seu trabalho intitulado La moderna
soledad femenina en la obra de Marcela Serrano. Segundo a pesquisadora, a obra de Serrano é
marcada pelo discurso Nosotras, las otras, y..., no qual as mulheres estariam constantemente em
um processo de aproximação, identificação e contraste, na medida em que são permanentemente
las otras, apesar de serem, também, nosotras4.
Sendo assim, nossa hipótese sugere que, neste romance de Serrano, as personagens
elaboram seus discursos por meio das relações de gênero construídas a partir da transgressão à
dinâmica de violência como campo simbólico de perpetuação das relações de dominação dos
elementos masculinos sobre os femininos, em conversas que constroem diálogos genderificados.
O problema que pretendemos esmiuçar, portanto, é: do ponto de vista de cada personagem, de
que maneira e por que essas quatro vozes narrativas representam uma transgressão aos papéis
de gênero que, no passado, foram tradicionalmente atribuídos pela sociedade e pela literatura
às mulheres?
Mulher(es), gênero e violência(s)
Quando as questões e as relações de gênero na história ou na sociedade não são
respeitadas ou consideradas como base de análise, percebemos a imanência das manifestações
de violências simbólicas (no plural). Segundo Bourdieu,
A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado
não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) quando
ele não dispõe, para pensá-la, e para se pensar, ou melhor, para pensar sua
relação com ele, mais que de instrumentos de conhecimento que ambos têm
em comum e que, não sendo mais que a forma incorporada da relação de
dominação, fazem esta relação ser vista como natural; ou, em outros termos,
quando os esquemas que ele põe em ação para se ver e se avaliar, ou para ver
e avaliar os dominantes, resultam da incorporação de classificações, assim
naturalizadas, de que seu ser social é produto (BOURDIEU, 1998, p. 47).

3 Utilizamos neste trabalho a tradução da editora Tordesilhas, de 2014.
4 É válido observar, nesse sentido, que o romance Nosotras que nos queremos tanto, apropria-se do
título do periódico de mesmo nome (“Nosotras, que nos queremos tanto”) organizado pelo Colectivo
de Feministas Lesbianas de Madrid que, na década de 1980, discutia o feminismo a partir da noção e da
necessidade do afeto entre as mulheres em um mundo sexista e misógino.
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Ou seja, se a história tem apenas uma versão ou ponto de vista (e, no caso das mulheres
ao longo do tempo, uma percepção predominantemente falocêntrica), ela naturaliza os efeitos
da dominação, tornando-os imperceptíveis tanto ao dominador quanto ao dominado. Ouvir as
vozes dessas mulheres, então, é romper com essa perspectiva androcêntrica emoldurada na
literatura e na história.
Partindo do pressuposto de que gênero é a construção social do masculino e do feminino
e compreendendo-o tanto como uma categoria de análise quanto uma categoria histórica e,
nesse sentido, a abrangência e a importância dos diversos entendimentos acerca do termo,
adotaremos as perspectivas de três teóricas da década de 1990, que conversam entre si e
utilizam os pressupostos de Michel Foucault para a discussão sobre poder e gênero: Jane Flax,
Joan Scott e Judith Butler.
Flax (1991) afirma que as relações de gênero evidenciam as relações de poder na
sociedade, na medida em que se configuram como uma categoria que abrange um conjunto
complexo de relações sociais e um conjunto mutante de processos sociais historicamente
variáveis.
Scott (1995) compartilha de ideia semelhante, ao compreender que o gênero é a forma
primeira de se articular o poder. Segundo a autora, “o gênero é uma forma primária de dar
significado às relações de poder” (p. 88). Isso significa que gênero também é uma categoria de
análise possível para pensar e repensar a análise histórica e as relações sociais. Muito além de
delimitar uma diferença entre os sexos, para a historiadora, a categoria gênero está diretamente
relacionada à cultura, às leis, às instituições sociais, à política e à identidade subjetiva.
Em consonância a esse raciocínio, a filósofa Butler (2016) assevera que, dentro de um
sistema binário de divisão entre homens e mulheres na sociedade, o reconhecimento do gênero
se dá a partir de um corpo sexualmente reconhecido em contraste a outro de significado oposto.
Portanto, a identidade de gênero estaria condicionada a uma espécie de “ficção reguladora”,
na medida em que o próprio reconhecimento da identidade estaria condicionado aos “padrões
reconhecidos de inteligibilidade de gênero” (BUTLER, 2016, p. 42). Segundo a autora, o gênero
é delimitado por relações de poder, ao mesmo tempo em que é um discurso, tendo em vista
que também se aplicaria às pessoas como uma espécie de “marca” de diferenças biológicas,
linguísticas ou culturais, sempre em relação a outro corpo (BUTLER, 2016).
Segundo Bourdieu (1998), a dominação masculina estabelece-se no campo das relações
de gênero por meio do habitus5 de papéis consagrados como femininos ou masculinos.
5 Bourdieu constrói o conceito de habitus, definindo-o como um conhecimento adquirido pelos
sujeitos dentro de uma sociedade específica, formando uma espécie de subjetividade socializada, o que,
inevitavelmente, mostra a relação de influência direta entre o indivíduo e a sociedade em que está
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A(s) violência(s) de gênero, por isso, ancorariam o princípio do sistema social das relações
de interações entre homens e mulheres. Essa seria, por excelência, a dimensão simbólica da
dominação masculina, que organiza a sociedade de maneira binária e dicotômica, transferindo
um olhar de oposição para o par feminino e masculino, sendo aquele negativo e este positivo.
Para o antropólogo, o termo “violência” depende de um pressuposto teórico que se afaste
da violência enquanto ato meramente físico, desferido sobre outrem, e alcance também uma
dimensão simbólica dentro das estruturas de poder que organizam a sociedade, tendo em vista
que: “a força simbólica é uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, diretamente,
e como que por magia, sem qualquer coação física; mas essa magia só atua com o apoio de
predisposições colocadas, como molas propulsoras, na zona mais profunda dos corpos.
(BOURDIEU, 1998, p. 51)
A sociedade impõe limites sociais às mulheres, dentro da categoria de gênero feminino,
a partir de certos limites do corpo. Roupas, cabelo e acessórios funcionariam como elementos
simbólicos de dominação que impõem ao corpo feminino limitação de movimentos, bem como
a determinação de uma subjetividade frágil, serena e equilibrada, fatores que simbolicamente
também representam limitação de sua liberdade de ser e de pensar. Bourdieu considera que
os gêneros são habitus sexuados e, por conta disso, dentro dos contextos sociais de interação,
haveria um paradoxo da divisão entre os sexos, compreendendo que as mulheres são tratadas
como objetos simbólicos, atraentes ao outro e disponíveis ao outro (BOURDIEU, 1998).
E, sendo uma manifestação de violência(s) simbólica(s), a invisibilidade perpassa as vias de
comunição estabelecidas entre mulheres e homens nos diferentes campos6 que habitam.
No romance de Marcela Serrano, entende-se que as sutilezas da(s) violência(s)
simbólica(s) conduzem a narrativa da autora, traduzindo as relações entre masculino e feminino
como formas de dominação baseadas no habitus e no campo. Tendo em vista que o poder
simbólico é exercido em contextos sociais específicos e, como consequência, cada uma das
lutas simbólicas exercidas é uma luta específica, consideraremos para nossa análise a expressão
plural “violências simbólicas”.
Por habitarem diferentes espaços sociais, as personagens travam lutas simbólicas
distintas a depender do espaço e do tipo de interação social de que desfrutam -- espaço
doméstico ou espaço público. Já no que seria o “capítulo zero”, a personagem María reclama de
a classificarem como doente, quando, na verdade, sente-se cansada e dominada por suas dores
particulares. “Pero no me creen” (SERRANO, 1999, p. 9). María é subjugada a um estado de
fragilidade e insegurança corporal a fim de que possa ser controlada e dominada pelos eixos
inserido.
6 Bourdieu define que campo compreende os contextos sociais onde ocorrem as lutas simbólicas
representativas do poder simbólico nas diversas relações sociais
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sociais circundantes a ela. E nos evoca:
Sí, dicen que estoy enferma. Que debo ‘curarme’ para entrar de nuevo en
las filas de los socialmente aceptados. Dicen cantidades de cosas. Dicen
que soy un monstro de egoísmo, que por eso no he tenido hijos. Dicen
que he gastado toda la energía del mundo en ser distinta, en tirar la fuerza
encima con arrogancia y agresividad, que eso lo hacen los hombres.
(SERRANO, 1999, p. 351)

Em seu relato, está bastante elucidado que María é julgada - e condenada - por ter passado
sua vida fazendo escolhas pouco convencionais aos padrões de gênero estabelecidos por sua
sociedade e, por isso, é tratada como alguém sem controle do próprio estado emocional e psíquico.
Ela precisa “ser curada” para fazer parte daqueles que seriam socialmente aceitáveis. Esse
trecho da narrativa é demarcado pela indeterminação do sujeito do verbo “dizer”, simbolizando
gramaticalmente um discurso massivo e amplamente disseminado, declamado como se fosse
uma verdade inquestionável, indiscutível. Tão indiscutível que María será internada em um
hospital psiquiátrico. “Dicen”, “Dicen”, “Dicen”. Dizer a verdade, para ela, uma mulher, é o
mesmo que se tornar arrogante e agir como os homens, e isso é imperdoável para a sociedade
do mundo de María, que a quer doce e dominada, por isso a interna.
Uma outra representação de dominação e violência simbólica no romance aparece
nos relatos sobre a vida da personagem Isabel. Mãe de cinco filhos, casada com um homem
controlador, Isabel centraliza toda a sua vida em torno da rotina de seus familiares. Apesar de
ser uma profissional qualificada, seu trabalho é colocado em segundo plano em detrimento do
cotidiano da vida doméstica. É Isabel quem gerencia os horários de todos e as tarefas que serão
cumpridas pelos empregados da casa. Na noite de seu aniversário de trinta e cinco anos, sugerira
a Hernán, seu marido, que passassem a noite a sós, em um motel, lugar que ela nunca havia
frequentado anteriormente. O homem, completamente contrariado com a ideia, sugere que as
amigas de Isabel estão influenciando-a de modo negativo. “¿Y quién te ha metido esas ideias
en la cabeza? ¿Las mujeres de tu oficina?” (SERRANO, 1999, p. 152). A insinuação de Hernán
nessa cena demonstra sua reprovação ao que ele considera um comportamento subversivo de
sua esposa e das outras mulheres em relação a seu corpo e sua sexualidade. Na relação entre os
dois, é comum que a querência de Isabel seja colocada em segundo plano em nome do trabalho
de Hernán. Ao receber uma ligação de seu chefe, Hernán discute com Isabel, na noite de seu
aniversário:
- Eres una mal agradecida - le habría gritado Hernán esa noche.
(...)
- Te preferiría pobre y menos sometido - fue toda la respuesta de Isabel.(...)
Hernán le apretó los brazos, sujetándola y la acusó de estar loca.
(SERRANO, 1999, p. 153-154)
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Isabel, assim como María, ao insistir em um desejo e brigar por ele, é tratada como
alguém fora de seu estado normal psíquico. Hernán impõe seu poder de dominação não só com
a força física, mas também com a humilhação moral. Isabel é desrespeitada de várias maneiras:
como esposa, como aniversariante e como mulher.
Além de María e Isabel, a personagem Sara passa por situações de opressão por conta de
dois amores avassaladores que a tomam de assalto em um certo momento de sua vida: Francisco e
a política. “Sara fue siendo absorbida por este hombre y por la política, que venían siendo la misma
cosa” (SERRANO, 1999, p. 92). Sara era uma estudante de engenharia disciplinada e eficiente.
Quando se percebeu apaixonada por Francisco, entregou-se inteiramente a essa relação. Ambos
consumiam-se: “No sabían ya cómo fundirse más, cómo hacer sentir al otro tal compenetración:
se devoraban.” (SERRANO, 1999, p. 98). Toda a intensidade carnal dessa relação era transportada
ao cotidiano de vivência entre eles. Sara dedicou-se a facilitar a vida de Francisco com a mesma
paixão que experimentava no sexo. “Todas las energías de Sara estuvieron dedicadas a hacer de la
vida de Francisco la más vivible” (SERRANO, 1999, p. 102). Apesar de todo esse desprendimento
e entrega, Sara conviveu com a infidelidade do companheiro em muitos episódios. Em nome do
amor que sentia por seu namorado, perdoou e voltou mais de uma vez aos braços de Francisco:
“Todo en Francisco le encendía. Sara vivía en un estado de permanente humedad7. Como dice
ella, se enamoró verdaderamente como una estúpida.” (SERRANO, 1999, p. 101) Quando Sara
engravidou, ele lhe propôs um aborto. Sara recusou-se e, meses depois, descobriu que uma de
suas amigas de faculdade dera à luz uma filha de Francisco, com a ciência deste. Essa situação
foi decisiva para o pleno desapego de Sara. Depois de tantas dores, Sara liberta-se de um
relacionamento tóxico e castrador. Sua história é a história de submissão e desengano de muitas
mulheres. Mesmo formando parte de um grupo intelectual e profissionalmente bem sucedido,
ela se entrega a uma relação amorosa problemática e desrespeitosa. A paixão tornara-se um vício
destrutivo. Sua grande revolução no romance, portanto, é negar o casamento e o relacionamento
amoroso a fim de blindar-se do sofrimento.
Ana, a narradora principal do romance, é a personagem que convive mais harmoniosamente
com as questões inter-relacionais de gênero. Ela tem um casamento estável, com um homem,
segunda ela, respeitoso e amoroso. Entretanto, em sua trajetória, um episódio provoca nela uma
sensação de culpa constante: um caso esporádico e pontual de adultério. Diferente da história
entre Sara e Francisco, Ana é a adúltera. Ao passar um tempo nos Estados Unidos, por conta
de seu mestrado, conhece e se apaixona por um estudante brasileiro, vizinho do apartamento
universitário. Por levar em consideração o matrimônio e a maternidade, Ana resiste aos encantos
do colega por bastante tempo. Ela e o marido, Juan, tinham uma relação estável e de parceria.
7 Na edição brasileira Editora Record, de 2005, traduzida por Luis Carlos Sobral, esse trecho é retirado
do parágrafo. É curioso pensar que um tradutor homem pode ter censurado um trecho que explicita o
desejo sexual feminino de modo intenso e livre. A tradução também pode ser uma violência de gênero.
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Juan responsabilizou-se por cuidar dos dois filhos para que Ana pudesse estudar. Apesar de toda
essa cumplicidade, Juan exigiu apenas uma condição: a fidelidade de Ana. “Y su único ruego
había sido ése: que no me enredara con otro. Era lo único capaz de quebrarle el corazón. (...)
¡El sexo, el sexo! El símbolo absoluto de propiedad. Ancestral, irracional.” (SERRANO, 1999.
p. 226-227) A relação de amor e de cumplicidade entre Ana e Juan é atravessada pelo símbolo
ancestral da propriedade: o sexo. Ao se apaixonar por seu colega brasileiro, Ana se culpa por ter
deixado sua família no Chile e sacrifica seu desejo passional em nome dessa culpa até o último
dia de viagem, quando ela e o colega jantam juntos para se despedirem.
Bueno, para resumir, terminamos en la cama. Explotamos como el agua
cuando se abren las compuertas. Muertos de placer y de pena por separarnos,
vivimos una noche loca, triste y maravillosa a la vez. Sentí inútil mi sacrificio
y me maldije por haberme privado tanto tiempo. De sus brazos y de su cama
me fui al avión. (SERRANO, 1999. p. 227)

Algumas semanas depois de seu retorno ao Chile, Ana descobre que está grávida,
mas, como também se entrega aos braços do marido Juan no mesmo dia de sua chegada, uma
noite após o encontro com Helio, ela não tem certeza sobre a paternidade do bebê. Ela jamais
contou ao marido sobre sua paixão por Helio, tampouco sobre o adultério. Na relação entre
Sara e Francisco, ele não demonstra sentir-se culpado por nenhum dos episódios de adultério,
tampouco preocupa-se em escondê-los, como se a ele lhe fosse permitido socialmente esse
tipo de comportamento. Na relação entre Ana e Juan, ela carrega, em silêncio, a culpa por uma
noite passada de paixão e desejo ao lado de outro homem, já que sabe que a revelação desse
segredo custaria o seu casamento definitivamente. Em ambas as histórias, há uma relação de
dominação por parte dos homens em relação a suas companheiras e as mulheres com quem se
relacionam. Francisco, porque se permite estar com muitas mulheres ao mesmo tempo sem
pensar no sofrimento que provoca por conta de suas escolhas. Juan, porque exige fidelidade e
trata o corpo como de Ana propriedade exclusiva dele, ameaçando romper o casamento, embora
o relacionamento entre os dois fosse permeado de muito afeto e cumplicidade.
Considerações finais
Sabemos que tanto no campo social, quanto no literário, o espaço ocupado pelas
mulheres ainda está longe de ser satisfatório e justo. Entretanto, não se pode negar que desde
o século XVIII, quando Mary Wollstonecraft publicou o seu livro Reivindicação dos direitos
da mulher, em 1782, a voz das mulheres iniciou seu processo de amplitude e pluralização. Ao
longo desses dois séculos de história, observamos ainda questões tratadas pela autora inglesa
serem cotidianas na vida das mulheres atuais, tais como: a desigualdade de gênero no campo
político, a discriminação de gênero na educação e a inferiorização das mulheres em detrimento
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dos homens. Dar voz a quem foi calada durante tantos séculos é uma maneira de reajustar a
história das mulheres e devolver-lhes o poder sobre si e sobre suas escolhas, seja no campo
literário, seja no campo político, seja no campo social.
Joan Scott (1995), embora olhando de maneira crítica este conceito, considera que
“o patriarcado está sempre se desenvolvendo e mudando como uma função das relações de
produção” (SCOTT, 1995, p. 11). Essas relações estendem-se às interações interpessoais
ao longo dos processos históricos de transformação da sociedade. O patriarcado, enquanto
sistema, permitiu a construção de uma voz hegemonicamente masculina para contar a história
do mundo. Ouvir as vozes dessas personagens é, portanto, uma forma de compreender a
história e a memória do ponto de vista de um dos grupos excluídos da história, as mulheres.
Silenciar - ou perseguir - as mulheres é uma tática de dominação que a sociedade patriarcal
soube desvelar com precisão ao longo da história social. Quando as mulheres rebelavam-se
contra as estruturas de opressão, reivindicando para si o manejo de suas próprias vidas e ideias,
foram estigmatizadas e caçadas. O efeito desse silenciamento reverbera até os dias atuais, agora
representado na forma de violência doméstica, assédio sexual, violência sexual e feminicídio.
Com sua obra e suas personagens, Marcela Serrano interrompe parte desse círculo vicioso de
dominação, silenciamento e caça.
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O TESTEMUNHO ATRAVÉS DOS PERSONAGENS DE FICÇÃO NOS
CONTOS DE PRIMO LEVI
Isabelle Pinto Martins
PPGLEN UFRJ
Primo Levi (1919-1987) é um dos mais importantes autores italianos do século XX.
Tornou-se universalmente conhecido por narrar suas experiências como prisioneiro no campo
de extermínio de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Seu livro, Se isto é um homem,
em edição de Portugal, foi publicado pela primeira vez em 1947. É considerado por muitos
críticos literários como um dos autores basilares na literatura de testemunho, e abraçou o
projeto de literatura (que o inspirou já antes da Segunda Guerra) para criar um testemunho de
novo tipo. Seus textos mostram uma espécie de função testemunha, que sustenta o texto, sem se
prender à verossimilhança (Poética, Aristóteles, 2011) ou à suspensão da descrença (A balada
do velho marinheiro, Coleridge, 2006). Narrar para viver, como Jorge Semprun (1923-2011),
Elie Wiesel (1928-2016), George Perec (1936-1982) e outros autores que fizeram da literatura
seu engajamento principal, foi o modo encontrado para lidar com a memória do trauma. Sua
produção vai além dos livros autobiográficos. Levi escreveu diversos poemas, várias coletâneas
de contos e um romance ficcional, Se não agora, quando? (1982). Através do seu talento e
estilo literário, é possível perceber que mesmo em alguns contos de ficção científica, que podem
ser incluídos no gênero fantástico, há um forte teor testemunhal no discurso dos personagens
e verifica-se a presença da “função testemunha” ancorada na verossimilhança, mas não
necessariamente em acontecimentos históricos autobiográficos. Neste estudo serão abordados
os livros Se isto é um homem (1947), A trégua (1963) e Os afogados e os sobreviventes (1986)
devido a sua importância, mas o objeto deste estudo é a função testemunha presente em alguns
contos de ficção científica, tais como Borboleta Angélica, Versamina, Rumo ao Ocidente e
Os sintéticos, que foram reunidos na coletânea 71 contos de Primo Levi (2005). Em Angelica
Farfalla (Borboleta Angélica), publicado no livro Histórias Naturais (1966), sob o pseudônimo
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de Damiano Malabaila1, há uma oposição entre os elementos puramente fantásticos e outros
que levam ao estranhamento, a um não familiar que relembra do conceito de “unheimlich”
freudiano (O infamiliar – Das unheimliche, 2019). Segundo o crítico literário Tzvetan Todorov
(1939-2017), na literatura fantástica “Há um fenômeno estranho que pode ser explicado de duas
maneiras, por tipos de causas naturais e sobrenaturais. A possibilidade de vacilar entre ambas,
cria o efeito fantástico” (Introdução à literatura fantástica, 1980, p. 16). O fantástico suscita
a dúvida no leitor e o coloca ante o dilema de acreditar ou não no que é narrado. Primo Levi
brinca com a possibilidade de vacilar entre a verossimilhança e a suspenção da descrença em
alguns contos, provocando no leitor o efeito desconcertante do unheimlich.
Primo Levi mostra em seus escritos que tinha uma relação contraditória com a herança
judaica. Ele declara que sua detenção no campo de concentração o levou a assumir esta herança
e, ao mesmo tempo, o incitou a narrar os acontecimentos. Giorgio Agamben (1942), critico
italiano, indaga como seria possível narrar o horror e testemunhar sobre a violência que está
além da compreensão humana em O que resta de Auschwitz – o arquivo e a testemunha,
Homo Sacer III, (2008). Italo Calvino, (1923-1985) aponta a impossibilidade de a memória
ser fiel aos acontecimentos passados. A literatura de testemunho aceita o desafio de narrar o
inenarrável e deixa um legado válido para a literatura como um todo. Este gênero literário
tem como princípio narrar o trauma sofrido com as experiências vividas em situações limite,
mas também dialogando com a tradição literária. Segundo Marcio Seligmann-Silva, no artigo
intitulado Literatura de Testemunho: os limites entre a construção e a ficção2, a literatura de
testemunho talvez seja uma das maiores contribuições que o século XX deixará para a história
dos gêneros literários. Não busca a imitação, nem a criação absoluta. É uma literatura que
se apropria das lições do Romantismo e da ironia romântica, na qual não é possível um “eu”
estável e tampouco um mundo independente de “nós” ou linguagem independente de “mundo”.
Indivíduo e mundo são construídos simultaneamente através dessa literatura. O testemunho
não deve ser compreendido como uma descrição realista dos fatos. É, na verdade, o testemunho
de uma cena traumática. Levi é um dos inúmeros escritores que produziram obras cujo tema
foi o cativeiro nos campos de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra mundial,
mas se destaca dos demais pela qualidade dos seus escritos e pela criação de um espaço na
literatura para a “função testemunha”. A toda sua obra foi justamente atribuído um prestigioso
valor literário. Seu estilo é singular e repleto de elementos irônicos que serão pontuados nas
diversas passagens das obras analisadas. Outro aspecto que será abordado é a sua necessidade
visceral de narrar as suas experiências. Levi abraça o projeto narrativo para que nunca mais a
1 O pseudônimo escolhido por Primo Levi, Damiano Malabaila, significa dançar mal, mal bailarino e
por extensão, pode-se pensar em quem faz passos vacilantes na sua trajetória. Uma evidente alusão a
algo negativo, pessimista, visto que Primo Levi nunca se declarou ou se considerou um bom escritor.
2 Revista do Mestrado em Letras da UFSM (RS) janeiro/junho/1988.
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história se repita fazendo uso da memória, da criação de uma nova linguagem, utilizando ou não
elementos da tradução, e assim constrói uma prosa quase poética que escapa do contexto denso
dos campos de concentração.
A necessidade de narrar o indizível, a redução do homem à condição de não-homem,
o uso da “função testemunha” nos personagens de ficção fazem desse estudo uma interessante
análise da obra de Primo Levi. Na análise de todos os contos serão abordados o deslocamento
de sentido das palavras com base no texto de Sigmund Freud: Das Unheimliche3. Partindo de
heimlich – o familiar, ao un-heimlich- o não familiar. No texto de Freud é interessante observar
o deslizamento da palavra que parte de heim/heimlich/unheimlich. Unheimlich significa
inquietante, perturbador, assustador, estranho, mas um estranho que é familiar. Um inimigo
familiar, conhecido, próximo e este é um conceito está presente nos contos apresentados.
Julia Kristeva recorre ao conceito de “unheimlich” definido por Freud para aprofundar o
seu conceito de abjeção. No ensaio sobre a abjeção (Poderes do horror – Ensaio sobre a abjeção,
1980)4, a autora descreve a abjeção como o sentimento de redução à condição de coisa, de
qualquer coisa, um peso sem sentido que é esmagador e nada tem de insignificante. O abjeto
seria aquilo que perturba uma identidade, um sistema e uma ordem. Abjeto também é aquilo que
não respeita os limites; o criminoso em sã consciência; o assassino que alega salvar, exatamente
como o regime nazista que justificava nas suas atitudes uma forma de salvar a Alemanha dos
judeus. Kristeva acrescenta: “A abjeção do crime nazi atinge seu apogeu quando a morte que, de
toda maneira, mata-me, se mistura ao que, no meu universo vivo, deveria me salvar da morte:
à infância, à ciência, entre outras coisas...”(Kristeva.1980, p. 4). A abjeção seria um estado ou
condição mais violenta porque se constrói sobre o não reconhecimento de seus próximos, ou
seja, nada lhe é familiar. Podemos pensar em abjeção como o inominável, o irrepresentável, o
indizível. As coisas que não podem ser nomeadas, que não há palavras para expressá-las, como
a Shoah, se tornam a materialização da abjeção. Para o povo judeu, os alemães eram o heimlich
que se tornaram o unheimlich. O familiar que se torna tão estranho e perturbador que atinge a
condição de abjeto. Este sentimento inquietante e perturbador nos acompanha em vários textos
da obra de Primo Levi, mas em particular no conto Borboleta Angélica.
Giorgio Agamben indaga como seria possível narrar o horror e testemunhar sobre a
violência que está além da compreensão humana. Esse questionamento é feito em sua análise
da produção literária de Primo Levi. Através das reflexões dos conceitos de testis e superstes
3 O inquietante (1919). Título original: “Das Unheimliche”. In: Obras completas volume 14. História
de uma neurose infantil (“O homem dos lobos), Além do princípio do prazer e outros textos. (19171920). pp. 329-376. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
4 Kristeva, Julia. Pouvoirs de l’horreur: Essai sur l’abjection. Paris: Éditions du Seuil, 1980, “Approche
de l’abjection”, pp. 07-27. Tradução de Allan Davy Santos Sena.
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em O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha (Homo Sacer III), (2008), somados
aos textos Educação e crise, de Shoshana Felman, a respeito da criação do testemunho, e os
artigos A aporia da escrita. Realismo e ficção científica em Primo Levi e Os sessenta anos de
um clássico de Primo Levi, ambos do professor Andrea Lombardi, publicado na Revista 18
(Centro de Cultura Judaica), será apresentado o recurso criativo usado por Levi para dar o seu
testemunho na voz dos personagens de ficção e dar conta de narrar o indizível.
Considerando que se associa, em princípio, a função testemunha a uma questão
praticamente histórica, que Marcio Seligmann-Silva chama de teor testemunhal, neste estudo
é introduzido o conceito de “função testemunha”, que é mais amplo e pode conter o tema
da literatura, ou seja, da testemunha enquanto escritor, porque a princípio, todo escritor é
testemunha. Esta questão está sendo analisada pelo professor Andrea Lombardi através dos
conceitos de testis e superstes, de Giorgio Agamben somados aos textos acima mencionados.
Deste modo, como é possível verificar a função testemunha em uma obra ficcional, ancorada
na verossimilhança, mas não necessariamente em acontecimentos históricos autobiográficos?
Há de se tirar da literatura a necessidade de ser confrontada sempre com o que chamamos de
“mundo real”. O teor testemunhal supõe que um texto é representante do seu contexto. Porém,
o teor testemunhal não colhe o aspecto da testemunha enquanto criadora de um espaço novo
na literatura, onde o leitor não se pergunta se o que está sendo apresentado é representativo de
um mundo hipotético que ele vê na sua frente. O que é narrado no conto Borboleta Angélica
não é real, mas não importa porque o efeito de sentido do texto é trazer à tona o unheimlich.
O conto cria o efeito unheimlich mais forte que simplesmente uma narrativa sobre campo de
concentração.
As formas de se pensar a literatura estão em constante transformação e por isso, é
necessário expandir o conceito de testemunho, testemunha e função testemunhal ampliando a
ideia para o conceito de “função testemunha” e deste modo contribuir com um novo olhar para
a obra de Primo Levi, que é um autor conceituado pelas produções autobiográficas, mas que
também deve ser visto como um autor inovador pelo estilo literário de toda a sua obra.
Marcio Seligmann-Silva postula em seu artigo “Narrar o trauma – A questão dos
testemunhos de catástrofes históricas” que o trauma encontra na imaginação um meio para
sua narração e que todo produto da cultura pode ser lido no seu teor testemunhal. “Para muitos
sobreviventes, como é o caso de Semprun (1944), a pessoa que melhor pode escrever sobre os
campos de concentração é quem não esteve lá e lá entrou pelas portas da imaginação”. Levi não
entrou em Auschwitz pela imaginação, mas usa de seu talento literário para dar testemunho,
mesmo que na voz de um personagem ficcional. Mais assustador que o sobrenatural é o real.
É saber que o que está representado na literatura se ancora em acontecimentos que foram descritos
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como inacreditáveis, impossíveis, inomináveis e inimagináveis. Deste modo, retomando o
pensamento de Todorov sobre o efeito que o relato fantástico produz no leitor como medo
ou horror, pode-se pensar nessa percepção de acontecimentos estranhos com o sentimento de
unheimlich descrito por Freud. O leitor é brindado com uma experiência de limites que serve à
função da literatura fantástica. A dúvida suscitada no leitor sobre o que é real e o que poderia ser
verdade coloca o conto Borboleta Angélica entre as mais representativas narrativas fantásticas
do século XX. Seu estilo literário é validado pela construção da narrativa, ou seja, a maneira
como desenvolve a trama é tão importante quanto o tema explorado. O dilema imposto ao leitor
a respeito de acreditar ou não, retoma o pensamento de Todorov, segundo o qual, somente o
discurso atribuído ao autor escapa à prova de verdade, pois a palavra dos personagens pode ser
verdadeira ou falsa, como das pessoas no mundo real.
Referências
FREUD, Sigmund. O inquietante (1919). Título original: “Das Unheimliche”. In: Obras
completas volume 14. Publicado primeiramente em Imago, V.5, N. 5/6, pp. 297-324.
KRISTEVA, Julia. Poderes do horror – Ensaio sobre a abjeção. Pouvoirs de l’horreur: Essai
sur l’abjection. Paris: Éditions du Seuil, 1980, “Approche de l’abjection”, pp. 07-27. Tradução
de Allan Davy Santos Sena. Disponível em https://www.academia.edu/18298036/Poderes_do_
Horror_de_Julia_Kristeva_Cap%C3%ADtulo_1 . Acesso em 12/04/2019.
LEVI, Primo. É isto um homem?. Tradução de Luigi Del Re. Rio de Janeiro: Rocco, 1988.
__________ 71 contos / Primo Levi. Tradução Maurício Santana Dias. São Paulo: Companhia
das Letras, 2005.
__________ Os afogados e os sobreviventes. Tradução de Luiz Sérgio Henriques. São Paulo:
Paz e Terra, 2004.
__________ A trégua. Tradução de Marco Lucchesi. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
LOMBARDI, Andrea. A aporia da escrita. Realismo e ficção científica em Primo Levi. Revista
18 do Centro de Cultura Judaica, São Paulo, n. Ano 1, p. 17-18, 2003.
_________________. Os sessenta anos de um clássico de Primo Levi. Revista 18 (Centro de
Cultura Judaica) disponível em: http://revista18.uol.com.br/visualizar.asp?id=897

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

141

ESTUDOS LITERÁRIOS

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Narrar o trauma: a questão dos testemunhos de catástrofes
históricas. Psicologia clínica. [online]. 2008, vol.20, n.1, pp. 65-82. ISSN 0103-5665. Disponível
em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-56652008000100005&lng
=pt&tlng=pt . Acesso em 12/04/2019.
_________________. Literatura de Testemunho: os limites entre a construção e a ficção. Revista
do Mestrado em Letras da UFSM (RS) janeiro/junho/1988, pp. 9-34.
TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Tradução de Maria Clara Correa
Castello. São Paulo: Perspectiva, 1980.

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

142

O DISCURSO DO DUCE ENTRE A MANIPULAÇÃO E A
PERSUASÃO
Jonathan Pina
IC UFRJ
1. Introdução
De que maneira se fazia necessário o Fascismo de Benito Mussolini (1883-1945) para os
italianos? Por meio da análise de discurso este trabalho busca evidenciar algumas características
e alguns ideais fascistas presentes em três discursos. Volta, volta, Garibaldi1 (1918); Discurso
de Bolonha2 (1921) e Vínculo de Sangue3 (1922). Esses foram analisados e organizados, em
ordem cronológica. Assim se busca alcançar a compreensão de um modo mais didático possível.
Esses discursos foram proferidos no período que se conhece como Período entre
Guerras. Situados entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Período também em que Benito
Mussolini ascendeu como líder não só do partido fascista, mas também como líder da Itália.
Além disso, objetiva-se mostrar como governos totalitários alcançam democraticamente
o poder máximo do governo.

1 [original] Torna, torna, Garibaldi!
2 [original] Discorso di Bologna
3 [original] Vincolo di Sangue
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2. Discursos
2.1 Volta, volta, Garibaldi!
Giuseppe Garibaldi teve a sua heroica imagem trazida de volta por Mussolini, neste
discurso que leva o seu nome. Garibaldi foi um político e militar italiano nascido em 1807 e
morto em 1882. Participou de diversas batalhas na Itália, inclusive pela sua unificação, e na
América do Sul. É sinônimo de bravura, disciplina, patriotismo e esperança para o Duce, que
usa o termo garibaldinismo nesse sentido.
O discurso foi iniciado por uma forte afirmação do líder fascista. “A nossa guerra que
era involuntária torna-se aquela que queríamos: uma guerra da liberdade para todos os povos
oprimidos4” (MUSSOLINI, 1918). A guerra tornara-se, portanto, aquilo que ele desejava e ela
tinha um nobre motivo, de acordo com ele.
O espírito e a disciplina eram, para o Duce, tão ou mais importantes quanto a tecnologia
maquinaria bélica. Aqueles seriam o diferencial de um exército. Máquinas não bastariam. Não
bastaram contra os alemães, na Primeira Guerra. Para vencer seria necessário, então, apelar ao
garibaldismo:
Ci avevano detto che l’epoca del <<garibaldinismo>> era inesorabilmente
chiusa. Ci eravamo abituati alla macchina. Il tedesco ci vinceva perché noi
non abbiamo fatto che copiarlo. La materia era tutto, lo spirito umano, nulla.
Si chiedevano dei cannoni, soltanto dei cannoni e non si pensava alle anime.
Si è visto, noi abbiamo visto che la efficienza dei mezzi meccanici non basta
ad evitare la disfatta, quando ci sia una deficienza negli spiriti. Fra una massa
di automi e un’altra massa di automi, riporta la vittoria la massa più attrezzata
e disciplinata; ma tra una massa, bruta e una massa cosciente – anche quando
ci sia sproporzione di numero, ma eguaglianza di mezzi – nessun dubbio che
la massa cosciente sgominerà la massa bruta. La storia dei popoli si riassume
in questo dinamismo universale. (MUSSOLINI, 1918)

O garibaldismo habitaria o espírito e a desesperada vontade de vencer: “(…) Il
garibaldismo è nello spirito con cui si affrontano i disagi della guerra, e nella volontà disperata di
vincere per cui si va <<alla morte>> come allo <splendido convito>> della canzone leopardiana.
(MUSSOLINI, 1918)”.
Mussolini e o então governo não tinham boas relações; no entanto, isso estava prestes
a mudar. Aquele governo compactuaria e atenderia ao apelo do Duce, diferentemente de outra
época. Criar-se-ia, portanto, uma força armada de voluntários conforme se desejava. Além
4 [original] “La mostra guerra che si era <<involuta>> torna ad essere quale noi la volemmo: una
guerra di libertà per tutti i popoli oppressi” (MUSSOLINI, 1918).
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disso, o governo não hesitaria e libertar-se-ia de quaisquer preconceitos ao ressuscitar o nome
Garibaldi. Dessa forma, o líder fascista sentia-se satisfeito, disposto e pronto para reconciliar-se
com o Governo
O exército garibaldino resolveria, essencialmente, dois problemas. Formaria a tropa de
choque, a força de ruptura numa possível revanche contra Alemanha. Não se alcançaria a paz
nem mesmo se se lhe oferecesse toda a Áustria:
È in nome della storia latina che Garibaldi risorge sulle rive del Piave a
ricacciare l’ultima – vogliamo che sia l’ultima! – invasione germanica. Non
ci sarà più <<l’obbedisco>> tragico che fermò le colonne rosse sulla strada di
Trento. L’Esercito garibaldino formerà la massa d’urto e di sfondamento, per
la necessaria rivincita, perché, anche se ci offrissero l’Austria intera, la pace
non può essere firmata sul Piave. Bisogna vincere. Finalmente nelle masse
statiche viene annuncleato un elemento dianamico. Finalmente viene gettata
nel gioco una carta il cui valore morale è immenso e non soltanto per noi
italiani. (MUSSOLINI, 1918)

Ademais, resolveria a questão de centenas de oficiais e milhares de soldados
checoslovacos na condição de prisioneiros que queriam alistar-se no exército de Mussolini.
Italianos e checos povos unidos armados, então, contra a Áustria-Hungria:
La formazione dell’Esercito garibaldino offre la soluzione di un altro problema
quello della costituzione di una legione czeco-slovacca. C’erano, nel giugno
1917, quattrocento ufficiali e diecimila soldati prigionieri in Italia – d’origi
czeco-slovacca – che volevano arruolarsi nel nostro Esercito. Gli scrupoli 0
in certa misura comprensibili 0 della consulta, oggi non hanno più ragione
d’essere. Gli czechi saranno orgogliosi di indossare la camicia rossa. Non è
forse questa l’uniforme dei <<sokol>> o società ginnastiche della gioventù di
Boemia? Italiani e slavi: unione armata dei popoli contro l’Austria0Ungheria;
anticipazione o suggello di quell’intesa verso la quale si orienta la nostra
diplomazia. (MUSSOLINI, 1918)
2.2. Discurso de Bolonha

A origem do Fascismo se contou de modo muito claro por Mussolini neste discurso.
O movimento nasceu da necessidade de se preservar a existência daqueles que viriam a ser
os fascistas, de acordo com seu principal líder. A criação do Duce significava para muitos
esperança:
È nato da un profondo, perenne bisogno di questa nostra stirpe ariana e
mediterranea che ad un dato momento si è sentita minacciata nelle ragioni
essenziali della esistenza di una tragica follia e da una favola mitica che oggi
crolla a pezzi nel luogo stesso dove è nata. (MUSSOLINI, 1921)
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Sendo assim, o Fascismo era pregado como um bote-salva-vidas em meio a tantas
derrotas:
Nel maggio 1915, quando i fasci di azione rivoluzionaria avevano spazzato da
tutte le strade, da tutte le piazze e le vie d’Italia, perfino nei più piccoli borghi
d’Italia il neutralismo parecchista, si disse: Mussolini non ha più niente da
dire alla nazione. Ma quando vennero le tragiche e triste giornate di Caporetto,
quando Milano era grigia e terrea perché sentiva che si gli austriaci passavano
e venivano nella città delle cinque giornate sarebbe stata la fine dell’Italia
tutta, allora noi sentimmo di avere ancora una parola di dire. E dopo la vittoria,
quando scorse la scuola della rinunzia più o meno democratica, che intendeva
amputare la vittoria, noi fascisti avemmo il supremo spregiudicato coraggio di
dirci imperialisti ed antirinunciatari. (MUSSOLINI, 1921)

A ascensão fascista não foi, contudo, tarefa fácil, de acordo com o Duce. Foi então que
entrou no discurso um quê de heroísmo. Heróis fazem-se de virtudes e sacrifícios. Em prol
de uma vitória para todos, os fascistas sacrificavam a sua juventude e tinham a ambição de
expandir as fronteiras do País.
Eles estavam dispostos a tudo para vencer as batalhas contra o inimigo, seja ele
estrangeiro ou interno:
Allora io uscii all’indomani con un articolo che fece una certa impressione
anche ad alcuni amici. Era intitolato: “Contro il ritorno della bestia trionfante”.
Era un articolo in cui si diceva: Noi siamo disposti a convertire le piazze delle
città d’Italia in tante trincee munite di reticolati per vincere la nostra battaglia,
per dare l’ultima battaglia contro questo nemico interno. E la battaglia
disfattista iniziatasi con quella parata continuò per tutta l’estate quando fu
rimestata fino alla nausea quella inchiesta sul disastro di Caporetto che un
ministro infame, infamabile, da infamarsi (morte a Nitti, morte a Cagoia,
viva d’Annunzio, applausi) aveva dato in pasto alla esasperazione ed ai giusti
dolori di gran parte del popolo italiano. (MUSSOLINI, 1921)

É necessário ter coragem para ser herói, e os fascistas eram corajosos, segundo o seu
líder, que comparava a guerra a uma revolução. Uma comparação positiva. Uma revolução soa
como a busca de algo melhor. Ambas, segundo ele, deviam ser vistas mais amplamente, e não
detalhadamente. Os fins justificavam os meios:
Anche allora noi Fascisti avemmo il coraggio di difendere certe azioni che
col misurino della morale corrente non sono forse difendibili. Ma, o signori,
la guerra è come la rivoluzione: si accetta in blocco: non si può scendere al
dettaglio: non si può e non si deve. (MUSSOLINI, 1921)

Em seu discurso, Mussolini apreciava o uso de metáforas e pregar sempre a esperança.
Então a foice e o martelo era o socialismo; e a convicção do arrependimento dos italianos ao
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eleger aquele que o Duce não quis nomear, a esperança:
Un milione e 850.000 elettori misero nell’urna la scheda con la falce e il
martello: 156 deputati alla Camera. Pareva imminente la catastrofe. Io fui
ripescato suicida nelle acque niente afato limpide del vecchio Naviglio. Ma si
dimenticava una cosa: si dimenticava il mio spirito tenacissimo e la mia volontà
qualche volta indomabile. Io tutto orgoglioso dei miei quattromila voti, e chi
mi ha visto in quei giorni sa con quanta disinvoltura accettassi questo responso
elettorale, dissi: la battaglia continua! Perché io credevo fermamente che
giorno sarebbe venuto in cui gli italiani si sarebbero vergognati delle elezioni
del 16 novembre, giorno sarebbe venuto in cui gli italiani non avrebbero più
eletto in due città quell’ignobile disertore che io in questo momento non voglio
nominare (applausi: morte a Misiano!). (MUSSOLINI, 1921)

O líder fascista tinha noção das proporções que tinha tomado o seu movimento. Este lhe
era como um filho e, portanto, sentia-lhe orgulho: “(…) Io solo qualche volta io che rivendico
la paternità di questa mia creatura così traboccante di vita, io posso qualche volta sentire che il
movimento ha già straripato dai modesti confini che gli aveva assegnato. (MUSSOLINI, 1921)”
Os fins justificavam os meios para Mussolini. E a violência era um desses meios.
Mencionada neste discurso, segundo o Duce, ela, a violência, assim como combater compatriotas,
não lhe era motivo de orgulho, senão um remédio amargo. A violência era-lhe necessária como
uma justa retaliação:
E per quanto si possa deplorare la violenza, è evidente che noi per imporre le
nostre idee ai cervelli dovevamo a suon di randellate toccare i crani refrattari.
Ma noi non facciamo della violenza una scuola, un sistema o peggio ancora
una estetica. Noi siamo violenti tutte le volte che è necessario esserlo. Ma
vi dico subito che bisogna conservare alla violenza necessaria del Fascismo
una linea, uno stile nettamente aristocratico o se meglio vi piace nettamente
chirugico.
Le nostre spedizioni punitive, tutte quelle violenze che occupano le cronache
dei giornali, devono avere sempre il carattere di una giusta ritorsione e di una
legittima rappresaglia. Perché noi siamo i primi a riconoscere che è triste dopo
avere combattuto contro i nemici di fuori combattere ora contro i nemici di
dentro che vogliono e non vogliono sono italiani anch’essi. Ma è necessario e
fin che sarà necessario assolveremo al nostro compito in questa dura ingrata
fatica. (MUSSOLINI, 1921)

No que toca à oposição, Mussolini destacou a acusação que sofria dos socialistas. Estes
o acusavam de ser vendido. Contudo, não havia, segundo o Duce recursos suficientes que o
comprassem. É dizer, nada nem ninguém o pararia:
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Ora i democratici, i repubblicani, i socialisti ci muovono accuse di diverso
genere. I socialisti fino a ieri hanno detto che siamo venduti ai pescicani o
all’agraria. Non ci sarebbero pescicani sufficienti in Italia per sovvenzionare
un movimento come il nostro e d’altra parte vi devo dire che sarebbero
pescicani piuttosto stupidi perché fin dal marzo 1919 noi nei postulati fascisti
abbiamo messo dei provvedimenti fiscali assai gravi e che sono in ogni caso
antipescecaneschi. (MUSSOLINI, 1921)

Além disso, ridicularizou os republicanos e atacou os socialistas. Afinal, sendo o fascismo
tendencialmente republicano, “como eles, os republicanos, poderiam ir contra o movimento
fascista?” O líder fascista ainda descreve uma Itália anteriormente de esquerda menos liberal,
retrógrada, ultrapassada; inclusive, mais tirânica, mais violenta, nunca vista antes:
Le altre accuse che ci da la democrazia sono ridicole, le accuse che ci fanno
i repubblicani altrettanto. Io non mi spiego come dei repubblicani possano
essere contrari ad un movimento che è tendenzialmente repubblicano.
Io comprenderei che fossero contrari ad un movimento tendenzialmente
monarchico.
I socialisti avevano in Italia costituito uno stato nello Stato. Se questo nuovo
stato fosse stato più liberale, più moderno, più vicino all’antico, niente in
contrario. Ma questo stato, e voi lo sapete per esperienza diretta, era uno stato
più tirannico, più illiberale, più camorrista del vecchio, per cui questa che noi
compiamo oggi è una rivoluzione che spezza lo stato bolscevico nell’attesa di
fare conti con lo stato liberale che rimane. (Applausi). (MUSSOLINI, 1921)

Ainda criticando o socialismo, Mussolini disse que a crise socialista não era uma crise de
homens, senão um colapso de valores. Além do mais, contestou e atacou o fato de o socialismo
ter sido considerado científico.
O fascismo era para todos. Dirigindo-se à classe trabalhadora, ele a defendeu. Disse que
ninguém destruiria as conquistas dos trabalhadores. Não tiraria direitos antes obtidos. Valorizou
diversas classes de trabalho, sejam elas mais braçal ou intelectual, igualando-as quanto a
importância delas. E afirmou que os fascistas desejavam a cooperação entre o braço e o cérebro?
E voltando novamente à questão da esperança. Mussolini questionava aos ouvintes
sobre a transição favorável de governo nas próximas eleições. Ele sentia que os bons ventos o
levariam ao desejado lugar. Não só isso. Ele desejava passar essa segurança aos que o ouviam:
Non sentite voi che se le elezioni del 1919 furono disfattiste e misianesche,
le elezioni del 1921 saranno nettamente fasciste? Non sentite voi che il
timone dello Stato non ritornerà più ai vecchi uomini della vecchia ITALIA:
NÉ A Salandra, né a Sonnino, né al lacrimoso Orlando, né al porcino Nitti?
Non sentite voi che il timone passa per un trapasso spontaneo da Giovanni
Giolitti, l’uomo del parecchio neutralista, del 1915 a Gabriele d’Annunzio
che è un uomo nuovo? (applausi, ovazioni prolungate: viva d’Annunzio)
(MUSSOLINI, 1921)
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O Duce e o orgulho fascista. A italianidade é um dos elementos mais básico dos
fascistas. Ser fascista dentre outras coisas, segundo Mussolini, intrinsicamente, é mais do que
ter orgulho de ser italiano. Dessa forma, eles necessitavam ter o dia fascista, posto que outros
movimentos e outros partidos também tinham um dia especial. Sendo assim, ele elegia o dia
mais que emblemático do nascimento de Roma, 21 de abril:
Altro elemento di vita del Fascismo è l’orgoglio della nostra italianità. A questo
proposito sono lieto di annunziarvi che abbiamo già pensato alla giornata
fascista: se i socialisti hanno il 1° maggio, se i popolari hanno il 15 maggio, se
altri partiti di altro colore hanno altre giornate, noi fascisti ne avremo una: ed
è il Natale di Roma. Il 21 aprile. (MUSSOLINI, 1921)

A disciplina e o preconceito são pontos destacados pelo líder fascista. Aquela é
indispensável por uma Itália idealizada; enquanto que este é rechaçado pelos fascistas. Mussolini
atribui à Igreja, com a qual também não tinha boas relações, o desfavorável e antifascista
preconceito:
(…) Noi vogliamo appunto instaurare una solida disciplina nazionale, perché
pensiamo che senza questa disciplina l’Italia non può divenire la nazione
mediterranea e mondiale che è nei nostri sogni.
(…) Non abbiamo pregiudizali: non le abbiamo perché non siamo una chiesa:
siamo un movimento. Non siamo un partito: siamo una palestra di uomini
liberi. Quando uno è stufo di essere fascista ha venti botteghe e venti chiesi cui
battere alla porta, per domandare ospitalità. Non abbiamo nemmeno istituti: li
riteniamo superflui. Il nostro è un esercito che si riconosce dalla sua passione
e dalla disciplina volontaria: che si riconosce soprattutto per ritenersi non
guardia di un partito o di una fazione, ma soltanto guardia della nazione. Ci
riconosciamo soprattutto dall’amore che sentiamo per l’Italia, per l’Italia resa
e raffigurata nella sua storia, nella sua civiltà e raffigurata anche nella sua
struttura geografica ed umana. (MUSSOLINI, 1921)

O Duce, então, terminou o discurso dizendo como particularmente se sentia. Dessa
forma, contou ele que enquanto viaja de trem a Bologna, percebeu como era ligado à Itália,
às suas coisas, ao seu povo, à sua natureza. Sentia-se irmão do povo mais simples, humilde,
do camponês. Finalizou o discurso com uma oração a qual, segundo ele, todos os italianos
deveriam saber, e, então, foi ovacionado e repleto de aplausos calorosos.
2.3. Vínculo de sangue
O Fascismo lamentava profundamente a perda de um de seus heróis: o caído. É dessa
forma que se lhe referiu o Duce. Federico Florio tivera, de acordo com Mussolini, uma juventude
maravilhosa de coragem e de espírito de sacrifício. E, dessa forma, nos últimos tempos, não
havia batalha em que não estivesse em jogo os interesses da Nação.
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Florio juntara-se aos fascistas como a saída natural e fatal de todo renascimento nacional,
que começou em 1915, após a Primeira Grande Guerra e após a empreitada de Fiume:
Il nostro Caduto, vero martire della fede fascista, è degno dell’universale
ripianto. Egli apparteneva alla schiera degli eletti. Tutta la sua giovinezza era
stata meravigliosa di ardimento e di spirito di sacrificio. Non ci fu, in questi
ultimi tempi, battaglia in cui fossero in gioco l’onore e l’interesse d’Italia,
senza che Federico Florio non si trovasse al suo posto di responsabilità, di
coraggio, di gloria. Dopo la grande guerra, dopo l’impresa di Fiume, anch’egli
era venuto al Fascismo, come lo sbocco naturale e fatale di tutta la rinascita
nazionale iniziatasi nel maggio del 1915. (MUSSOLINI, 1922)

O “caído” fora traído e assassinado. Era comandante dos pelotões pratese. Isto provocava
a toda “canalhada subversiva”, nas palavras de Mussolini, um descomunal e criminal ódio:
“Comandante delle squadre pratese, egli era l’oggetto dell’odio bestiale e criminale di tutta la
canaglia sovversiva. Lo hanno ucciso. L’assassino è un disertore. (MUSSOLINI, 1922)”.
Medidas precisariam ser tomadas; a violência da esquerda, de acordo com o Duce, havia
aumentado, e os fascistas estavam vulneráveis. As primeiras semanas do ano de 1922 não lhes
tinham sido boas. Houvera muito sangue derramado dos seus. Além de tudo, medidas antes
tomadas haviam levado os defensores da Nação ao desarmamento, e, em contrapartida, haviam
levado ao armamento os seus inimigos. A situação não poderia mais continuar dessa forma,
senão o Fascismo tornaria a aplicar os seus métodos de ataque e de represália. Nesse sentido,
disse Mussolini que, se fosse forçado a levantar armas, se tivesse essa necessidade para salvar
a Nação e a vida de seus seguidores, não hesitaria e fá-lo-ia na mais vasta escala:
Non v’è dubbio che assistiamo ad una recrudescenza della delinquenza
socialcomunista. Queste prime settimane del 1922 sono rosse di sangue
fascista. Tutte le circolari Bonomi, tutte le misure di pulizia hanno condotto
al disarmo dei difensori della Nazione ed all’armamento dei nemici della
Nazione. Se le cosse non mutano, se la situazione non cambia, si appalesa
come necessario e fatale che il Fascismo ritorni ad applicare i suoi metodi di
attacco di rappresaglia. Ma, intendiamoci. Se il Fascismo sarà forzato a ciò, se
il Fascismo, per salvare la Nazione e la vita dei suoi gregari, dovrà riprendere
le armi, lo farà, stavolta, su scala vastissima. (MUSSOLINI, 1922)

As instruções de Mussolini para a reação eram curtas e objetivas; e a individualidade
não era bem quista do ponto de vista fascista. Esta contrariava a filosofia do movimento. A ação
fascista deveria ser inteligente. Necessitaria atacar os pontos letais do inimigo; destruir os seus
centros vitais e aniquilar os focos de infecção antifascista, coletivamente:
Non più lo stillicidio della bastonatura individuale, che è antifascista, ma
un’azione di stile generale, che dovrà essere in qualche modo risolutiva.
Azione intelligente. Bisognerà colpire i punti esiziali del nemico. Bisognerà
distruggere i centri vitali del nemico. Bisognerà annientare i focolai
dell’infezione dell’antifascismo. (MUSSOLINI, 1992)
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Mussolini concluiu o discurso afirmando que ninguém o deteria, ninguém deteria os
fascistas. Nenhum outro partido ou movimento já visto na Itália era comparável ao Fascismo.
Os fascistas eram centenas de adolescentes, jovens e homens maduros unidos por uma fé de
altitudes religiosas. Eram como tijolos ligados por um cimento, o vínculo sagrado dos mortos.
Apesar de, em silêncio, refletirem sobre a perda de Florio continuariam a caminhar sempre mais
firmes até que se cumprisse o objetivo:
La realtà è, che al disopra delle tessere, degli statuti, dei regolamenti, dei
programmi, al disopra dei simboli e delle parole, al disopra della teoria e della
pratica, al disopra dell’ideale e della politica, un cemento formidabile tiene
legate le falangi fasciste; un vincolo sacro infrangibile tiene serrati i fedeli
del Littorio: il cemento, il vincolo sacro dei nostri Morti. Sono centinaia.
Adolescenti, giovinetti, uomini maturi. Nessun partito d’Italia, nessun
movimento nella storia recente italiana può essere confrontato al Fascismo;
nessun ideale è stato come quello fascista, consacrato dal sangue di tanti
giovinetti. Se il Fascismo non fosse una fede, come darebbe lo stoicismo e il
coraggio ai suoi gregari? Solo una fede, che ha raggiunto le altitudini religiose,
solo una fede può suggerire le parole uscite dalle labbra ormai esangui di
Federico Florio. Esse sono un documento. Esse sono un testamento. Sono
semplici e gravi come un versetto del Vangelo. I fascisti di tutta Italia le
raccolgano e le meditino, in silenzio, continuando a camminare, sempre più
risoluti, verso la meta. Nessun ostacolo ci fermerà. (MUSSOLINI, 1922)

Considerações finais
Diante de um cenário caótico e de desesperança onde se encontrava a Itália, o fascismo
era aos italianos a única alternativa, segundo Mussolini. A Itália vivia um momento muitíssimo
delicado político, socio e economicamente após a Primeira Guerra.
Os discursos costumavam ser muito objetivos. As metáforas presentes eram
compreensivas, e não apenas um supérfluo adorno. Com discursos inflamados antisociocomunistas, pregava-se o Fascismo como uma religião e a única saída para a salvação do
País. A desconfiança dos italianos em relação à esquerda tomara grandes proporções e, muitas
vezes, era explorada pelo líder fascista para ganhar adeptos ao seu movimento. A violência
antidemocrática usada pelos fascistas era justificada por eles. E nem ela, a violência, foi capaz
de impedir que o Duce, democraticamente, chegasse ao topo do governo italiano.
Referências
FILHO, Rafael Mario Iorio. Os discursos de Benito Mussolini: Uma proposta de construção
da identidade cultura italiana. 2011. 157f. Tese de doutorado – Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.
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D’ANNUNZIO E A ESTÉTICA DO FEIO
Júlia Ferreira Lobão Diniz – Bolsista Pró-Reitoria
PPGLEN UFRJ
Este trabalho apresenta um recorte da dissertação denominada provisoriamente como
“Desconstruindo o dannunzianesimo: a paisagem da feiura em Giovanni Episcopo” que
tem como tema a investigação de elementos que remetam à fealdade dentro da construção
paisagística da obra Giovanni Episcopo (1891), contrariando toda a produção anterior do poeta.
Gabriele D’Annunzio (1863 – 1938) foi o representante máximo do decadentismo na Itália e,
em meio a escândalos e polêmicas que envolviam seu nome, ficou conhecido pela criação de
um estilo único, chamado dannunzianesimo, que é definido por Gibellini (1995, p. 5) como:
“uma costumeira mistura entre literatura e vida, entre gesto e texto e entre palavra e ação”.
Para além da sempre polêmica mescla entre vida e arte, o autor nos oferece uma sorte
de características presentes na maior parte de seus romances, dentre as quais destaco quatro
fundamentais para a minha pesquisa: 1) O Esteticismo; 2) O Superomismo; 3) A tipificação de
personagens; 4) O preciosismo linguístico.1 Nesta apresentação, atenho-me especificamente ao
conceito de fealdade em contraposição ao conceito de esteticismo dannunziano para a análise
paisagística de Giovanni Episcopo; uma obra constantemente descrita como antidannunziana,
graças à declarada inspiração na narrativa existencialista russa (com destaque para Fiódor
Dostoiévski e Leon Tolstói) e no suposto afastamento da temática dannunziana.
A respeito de D’Annunzio e o esteticismo, clássico é o exemplo extraído de O prazer
(1889) no qual Andrea Sperelli espera por sua amante, Elena Muti, em meio a sua sala, abarrotada
1 Os itens acima enumerados não foram retirados de nenhum texto teórico; advêm de um critério de
escolha pessoal já que, até o presente momento, nenhum teórico empreendeu a tarefa de elencar todas
as possíveis características do texto dannunziano, tratando sempre deste ou daquele ponto de forma
isolada.
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de obras de arte e objetos que parecem compartilhar das impressões do observador:
Andrea viu no aspecto das coisas entorno a sua ansiedade refletida; e como o seu
desejo se dispersava inutilmente na espera e os seus nervos se enfraqueciam,
parecia a ele que a essência direi quase erótica das coisas também evaporava e
se dissipava inutilmente. Todos aqueles objetos, em meio aos quais ele havia
tantas vezes amado e gozado e sofrido, tinham, para ele, adquirido um pouco
da sua sensibilidade. Não somente eram testemunhas dos seus amores, dos
seus prazeres, das suas tristezas, mas eram participantes. Na sua memória,
cada forma, cada cor harmonizava com uma imagem feminina, era uma nota
em um acordo de beleza, era um elemento em um êxtase de paixão. Graças
à natureza do seu gosto, ele procurava uma alegria multíplice: o complicado
deleite de todos os sentidos, a alta comoção intelectual, os abandonos do
sentimento, os ímpetos da brutalidade. E como ele procurava com arte, como
um estético, trazia naturalmente do mundo das coisas grande parte da sua
emoção. Este delicado ator não compreendia a comédia do amor sem os
cenários. (D’ANNUNZIO, 2014, p. 22) 2

A cena enunciativa d’O prazer demonstra a extrema necessidade do protagonista – e,
por conseguinte, também do autor – em expressar-se através dos significantes, desprezando o
significado. Prova disso é que os objetos, nas palavras de D’Annunzio, haviam adquirido um
pouco da sensibilidade de Sperelli; mais do que simples testemunhas, eram participantes de
toda a relação amorosa. A cena é repleta de objetos de arte e decoração: pinturas, almofadas
de fina tessitura, tapeçarias antigas de lugares exóticos, cortinas de veludo, aparelhos de chá
orientais. Por meio de esteticismo, isto é, da busca pelo prazer através daquilo que é estético,
cria-se um laço afetivo indefinível com os objetos: as peças são escolhidas cuidadosamente,
como em uma composição, para participarem da paisagem. Um leitor assíduo dos romances
dannunzianos saberá que é impossível que qualquer mínimo detalhe seja colocado a esmo ou
sem propósito em sua obra. Toda pintura, todo vitral, toda xícara de chá que é exposta dentro da
narrativa estetizante de D’Annunzio servirá ora para revelar o seu bom gosto natural, ora para
acompanhar a alegria, a melancolia ou a sensualidade dos personagens.
Em linhas gerais, o esteticismo é definido da seguinte forma:
2 Andrea vide nell’aspetto dele cose intorno riflessa l’ansietà sua; e come il suo desiderio si sperdeva
inutilmente nell’attesa e i suoi nervi s’indebolivano, così parve a lui che l’essenza direi quasi erótica
delle cose anche vaporase e si dissipasse inutilmente. Tutti quegli oggetti, in mezzo a’quali egli aveva
tante volte amato e goduto e sofferto, avevano per lui acquistato qualche cosa della sua sensibilità. Non
soltanto erano testimoni de’suoi amori, de’ suoi piaceri, delle sue tristezze, ma eran partecipi. Nella sua
memoria, ciascuna forma, ciascun colore armonizzava con un’immagine muliebre, era una nota in un
accordo di bellezza, era un elemento in una estasi di passione. Per la natura del suo gusto, egli ricercava
negli amori um gaudio molteplice: il complicato dileto di tutti i sensi, l’alta commozione intelletuale, gli
abbandoni del sentimento, gli impeti della brutalità. E poichè egli ricercava con arte, come un estetico,
traeva naturalmente dal mondo dele cose molta parte della sua ebrezza. Questo delicato istrione non
comprendeva la commedia dell’amore senza gli scenarii.
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Fundamentalmente o esteticismo faz coincidir o conceito de obra de arte com
aquele de vida. Portanto, todo tipo de expressão artística como, por exemplo,
a poesia, a beleza, a busca pela máxima expressão artística, ou seja, pela
perfeição, encontram justificativas para o esteta na realidade, mesmo às custas
de infringir as leis da moral. O limite do esteticismo está em justificar tudo
na busca pela beleza e a máxima fruição. Por isso, para o esteta, a este ponto,
tudo aquilo que o satisfaz torna-se legítimo, em alguns casos separando-o
da sociedade e das leis. O esteta refuta a vida comum, óbvia, banal e se
isola, vivendo no seu mundo circundado apenas pela arte e pela beleza.
(ENCICLOPEDIA FILOSOFICA, 2006, p. 3756 – 3757) 3

A ignorância completa de um cenário social parece se tornar arma para que os estetas
possam sobreviver à virada do século. O advogado e sociólogo criminal Giacomo Ciraolo
Hamnett – contemporâneo a D’Annunzio e assíduo colunista da revista Idea Liberale – afirma
que a movimentação artística ao redor do culto pela beleza e pela arte não é, sem dúvida
alguma, esnobismo ou alienação e sim uma resposta aos receios do progresso que massifica.
Para Hamnett, os artistas reagem a esse processo, pois temem que: “a pintura se transforme em
uma mercadoria qualquer, que a arquitetura se transforme – mais do que já é – simplesmente em
alvenaria, que se confeccionem os quadros, os livros, as peças e os monumentos como objetos
da indústria que provê a economia doméstica.” (HAMNETT, 1846, p. 71)4
O que ocorre é que, descascado o esmalte dessa fina camada estetizante de glamourização,
se descobrem as neuroses e as obsessões, por vezes patéticas, de que a arte, graças ao advento
da modernidade, se tornaria repentinamente obsoleta fazendo com que todos os cidadãos
civilizados se vissem, de repente, perdidos em um mar de utilitarismo, onde o belo jamais
teria espaço, já que não possuía aplicação objetiva. Por isso, os excessos da busca pela arte
eventualmente levam os estetas à margem da sociedade: os homicídios, a luxúria, os pequenos
e os grandes delitos são revestidos de glamourização. Se a arte pode ser procurada nos abismos
mais profundos e perturbadores, ela também pode ser expressa através da fealdade, conceito
que até o final do século XVIII permanecia servil em relação ao belo:

3 “Fondamentalmente l’estetismo fa coincidere il concetto di opera d’arte con quello di vita. Dunque
ogni tipo di espressione artística qali ad esempio la poesia, la bellezza, la ricerca della massima
espressione artística ovvero della perfezione, trovano per l’esteta giustificazione nella realtà, anche a
costo di pregiudicare le leggi della morale. Il limite dell’estetismo sta nel giustificare ogni cosa con la
ricerca della bellezza e del massimo godimento. Per cui per l’esteta a questo punto tutto ciò che lo apaga
diventa legittimo, separandolo in alcuni casi dalla società e dalle sue leggi. L’esteta rifugge dalla vita
comune, scontata, banale e si isola, vivendo nel suo mondo circondato solo dall’arte e dalla bellezza.”
4 [...] la pittura diventi una merce qualunque, che l’architettura diventi – più ancora di quanto non lo è –
muratura semplicemente, che si confezionino i quadri, i libri, i drammi, i monumenti, come gli oggetti
della industria che provede all’economia domestica.
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A atenção à questão do feio e aos motivos da sua representação ganhou
urgência teórica, sobretudo a partir da dissolução dos cânones clássicos, que
coincidiu com a crítica da metafísica e o emergir do romantismo, a partir de
finais do séc. XVIII. Neste contexto, provavelmente a única, e certamente
a primeira estética do feio, completa, independente e sistemática, é a obra
de Karl Rosenkranz, Estética do Feio (Ästhetik des Häßlichen), de 1853.
(FERRER, 2017, p. 219)

Nesse contexto, é possível afirmar que a obra de Rosenkranz é a primeira dentro da
história da estética que se preocupa exclusivamente com a ideia de fealdade. Em uma breve
revisão sobre o tema, o fenômeno da feiura se origina em estudos gregos, através de conceitos
platônicos. Em Filebo, Platão acreditava que a estética deveria ser estudada ao lado de outros
elementos como a ética e a lógica e que esta, inicialmente, na impossibilidade de ser definida
com apenas uma palavra, se dividiria em beleza, bondade e verdade. O que ocorre é que essa
divisão em três pilares fundamentais transforma, por muitos séculos, o contemplar da arte em
uma dicotomia entre aquilo que é estético (belo, bom e verdadeiro) e aquilo que aqui chamarei
de antiestético (feio, mau e falso).
Essa dicotomia perdurará por muitos séculos, até que, na passagem do século XVIII para
o XIX, filósofos como Kant (Crítica da faculdade de julgar, 1790), Schopenhauer (O mundo
como vontade e representação, 1819) e Hegel (Cursos de Estética, 1835) decidam novamente
se firmar na conceituação do que é e do que não é estético, reapresentando a questão da feiura
como um elemento que se dispõe a ressaltar a beleza. O problema dessas conceituações é que,
embora elas apresentem muitas novidades para os estudos estéticos, se mantêm ainda ancoradas
ao ideal platônico, isto é, fealdade versus beleza.
Para Rosenkranz, a feiura, assim como a beleza, é um conceito independente e essa
afirmação é guiada pelos dois seguintes motivos: i) Nem todas as obras de arte que valorizam
a harmonia e a beleza contêm elementos feios que as destaquem ou as validem. Nesse caso,
como uma obra poderia ser considerada bela caso não houvesse o seu oposto? ii) As gradações
daquilo que é belo – pois temos, em verdade, diversos níveis de beleza nas representações
artísticas – já são suficientemente variadas para que ainda houvesse a necessidade da criação da
feiura para destacá-la.
Ao observarmos a história da arte, é possível acreditar que a afirmação de que o feio
existe para que possamos valorizar o belo não justificaria a presença da feiura na representação
artística:

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

155

ESTUDOS LITERÁRIOS

Como é possível então que a arte, cujo fim há de ser somente o belo, chegue a
construir o feio? Está claro que o motivo há de estar a muito maior profundidade
que a relação reflexiva exterior, na mesma natureza da ideia. A arte necessita
– e esta é a sua limitação no que diz respeito ao belo e ao bom – do elemento
sensível, porém este elemento deseja e deve expressar a manifestação da ideia
na sua totalidade. Pertence à essência da ideia deixar livre a sua manifestação,
supondo assim a possibilidade do negativo. (ROSENKRANZ, 1992, p. 37)5

De acordo com o autor, a função da arte é a expressão do elemento sensível. Se o objetivo
final da arte é a manifestação da sensibilidade, podemos entender que tanto o que é positivo
quanto o que é negativo desperta esse propósito. Se nos limitássemos somente àquilo que é
belo para podermos expressar a emoção dos sentidos, teríamos, sem dúvida, uma concepção
superficial ou parcial da natureza humana. O feio permite repensar a essência do imperfeito, do
não concluso, das dores e das mazelas. O que é belo traz conforto, mas aquilo que é feio nos
faz refletir.
Pela primeira vez até então, constrói-se uma obra visando o estudo da feiura de forma
completamente livre de outros preceitos estéticos. Rosenkranz discorre sobre diversos tipos de
feiura, tendo em vista que, se a beleza apresenta um variado leque de representações, a feiura,
por sua vez, também terá subdivisões; o feio natural, o feio espiritual, o imperfeito, o feio
artístico e o prazer pelo feio são apenas alguns poucos exemplos do que o autor nos oferece.
Essas ramificações são relevantes, pois é através de divisões tão complexas que é possível
concluir que um estudo acerca da feiura pode – e deve – possuir tanta potência quanto o da
beleza no tocante ao elemento expressivo.
Tendo esclarecido o movimento do esteticismo dannunziano e, posteriormente, o
conceito de fealdade apresentado por Rosenkranz, é necessário observar como os dois conceitos
se relacionam em Giovanni Episcopo – doravante GE. Antes de mais nada, é preciso sinalizar
que GE foi a primeira obra publicada depois do celebrado romance O prazer – o auge da
representação do esteticismo italiano – e escrito durante um momento peculiar na vida do autor:
à época da escrita de Episcopo, ele recuperava-se das febres da malária em sua residência de
Nápoles. Em carta enviada a Matilde Serao (1856-1927) que, posteriormente, serve de Epílogo
para GE, D’Annunzio, afetando uma insincera modéstia, afirma que a novela se trata apenas de
“um simples documento literário publicado para indicar um primeiro esforço instintivo de um

5 “Como es posible entonces que el arte, cuyo fin solo ha de ser lo bello, llegue a construir lo feo? Esta
claro que el motivo ha de estar a mucha mayor profundidad que la relacion reflexiva exterior, en la
misma naturaleza de la idea. El arte necesita —y esta es su limitacion con respecto a lo bello y lo bueno
— del elemento sensible, pero en este elemento desea y debe expresar la manifestacion de la idea en su
totalidad. Pertenece a la esencia de la idea dejar libre a su manifestacion, suponiendo asi la posibilidad
de lo negativo.”
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artífice inquieto em direção à uma renovação final” (D’ANNUNZIO, 2011, p. 33)6 e acrescenta
quanto à sua produção anterior: “certos trechos estilísticos em qualquer livro meu de prosa
me causavam ira e vergonha. Me pareciam vazias e falsas as mais lúcidas formas verbais que
outrora me satisfaziam” (D’ANNUNZIO, 2011, p. 35)7
O contato com a literatura russa e a recuperação de uma doença que quase o levou a
morte, parece ter operado em D’Annunzio a necessidade de mudança. Se desprendendo do
antigo esteticismo que buscava o prazer e a beleza nos hipódromos, leilões e grandes salões
aristocráticos, em GE, D’Annunzio se limita a escrever sobre a classe operária, os esquecidos
e os humilhados, aqueles que transitam por uma nova Roma; uma cidade recém modernizada
e suja:
E continuamos caminhando para casa debaixo de um grande sol, passando
pelos terrenos devastados da vila Ludovisi, entre troncos abatidos,
montes de tijolos, poças de cal que me ofuscavam e me atraíam. Melhor,
melhor morrer queimado vivo numa dessas poças – eu pensava – do
que enfrentar o acontecimento desconhecido. Mas Ciro agarrara minha
mão mais uma vez e me arrastava consigo cegamente, rumo ao destino.8
(D’ANNUNZIO, 2011, p. 65)

A cena acima se refere a um dos momentos finais da narrativa; o caminho percorrido pelo
protagonista Giovanni Episcopo e Ciro é um caminho de dor e mazela, já que ambos marcham
rumo à destruição, ao encontro com o antagonista de Episcopo, Giulio Wanzer: um homem
cruel e que exerce um terrível domínio sobre a figura de Episcopo. O medo dos personagens
se complementa com a feiura da devastação da natureza e das obras inacabadas: cal, tijolos e
troncos. Além da cena enunciativa que evidencia claramente as transformações causadas pelo
processo de urbanização nos cenários externos, veremos também a aparição de cenários internos
modificados: pequenas salas sujas e abafadas começam a figurar nas produções literárias do
século XIX, evidenciando a multiplicação de bares, hospedarias e comércios que supram as
necessidades dos trabalhadores urbanos: “Eu estava nos fundos de uma drogaria, curvado sobre
um balcão a fazer contas, ofegante de cansaço e de calor, devorado pelas moscas, nauseado pelo

6 Un semplice documento letterario publicato a indicare il primo sforzo istintivo di un artefice inquieto
verso una finale rinnovazione.
7 Certi brani di stile, in qualche mio libro di prosa, mi facevano ira e vergogna. Mi parevano vacue e
false le più lucide forme verbali in cui m’ero compiaciuto
8 E seguitammo a camminare verso la casa, nel gran sole, su per i terreni devastati della villa Ludovisi,
fra i tronchi abbattuti, fra i mucchi di mattoni, fra le pozze di calce, che mi abbarbagliavano e mi
attiravano. - Meglio, meglio morire bruciato vivo in una di queste pozze - io pensavo - che affrontare
l’avvenimento ignoto. Ma Ciro mi aveva ripreso ancóra per la mano e mi trascinava con sé, ciecamente,
verso il destino.
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odor das drogas.” (D’ANNUNZIO, 2011, p. 85) 9
Nas duas ambientações citadas, é possível ver um afastamento da temática luxuosa
que visava o colecionismo de objetos artísticos em busca de uma vida pela arte. GE se
baseia em uma espécie de interrupção da carreira do esteta; um momento de reflexão sobre o
sofrimento humano. Entretanto, similares a todas as obras de D’Annunzio, em GE notam-se as
descrições minimamente detalhadas, o cuidado com as cenas enunciativas, e o envolvimento da
paisagem com o observador, isto é, a criação de uma paisagem literária – que, segundo Jakob
(2005, p. 40), baseia-se na experiência estética de um sujeito com a observação de um espaço.
Ademais, o mais importante ponto de conexão entre o estilo dannunziano – o
dannunzianesimo – e a obra Giovanni Episcopo é a persistência da obsessão por significantes,
sem que o significado seja necessariamente levado em consideração. Para além dos exemplos
citados, em GE muitos são os casos em que abundam significantes para formar uma composição
que ressalte ainda mais a condição precária do protagonista. Portanto, os itens são acumulados
em suas descrições, para que o leitor possa, ao menos parcialmente, apreender as impressões do
sujeito observador da forma mais aprofundada possível.
Gabriele D’Annunzio, conforme ele costumava se autopromover, deveria ser louvado
pela sua formação de poeta vate e imaginífico; seu constante slogan de rinovarsi o morire10 era
como uma promessa ao leitor de que ele sempre haveria alguma novidade para surpreender. Um
pesquisador constantemente obcecado pelas modas e estilos em voga, D’Annunzio parecia não
se chocar diante das abruptas mudanças trazidas pelo processo de modernização e urbanização
do século XX; pelo contrário, o autor demonstrava o quanto poderia se adaptar aos temas
vindouros; prova disso são as inserções de temas e estilos de diversas partes do globo. Embora
seja possível encontrar inúmeras obras que confirmem a existência do dannunzianesimo, isto é,
um padrão no texto dannunziano, o leitor que observa a poética do autor se atendo somente a
moldes, está fadado ao fracasso: ler D’Annunzio é também acostumar-se às adaptações.
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“COME SI PUÒ ESSERE SICILIANI?”: DISCURSOS LITERÁRIOS
A SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA SICILIANA EM I
VECCHI E I GIOVANI E IL GATTOPARDO
Leonardo Vianna – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ
1. Ethos
Nos seus trabalhos de pragmática e AD, Dominique Maingueneau confere à interatividade
entre enunciador e destinatário um importante papel na construção de uma imagem de si, pois
“o enunciador deve se conferir, e conferir a seu destinatário, certo status para legitimar seu
dizer: ele se outorga no discurso uma posição institucional e marca sua relação com um saber”
(MAINGUENEAU, 2016b, p. 16). É importante esclarecer que o conceito de ethos, dentro
dos estudos de AD propostos por Maingueneau, é apenas uma parte integrante da cena da
enunciação. O objetivo desta seção é analisar e discutir somente este conceito, sem, contudo,
cair numa superficialidade, tendo em vista que constituiu um dos pilares centrais para as análises
propostas da dissertação.
Para Maingueneau (2016a, p. 267), ethos consistiria “em causar uma boa impressão por
meio do modo como se constrói o discurso”, ou seja, é através e ao mesmo tempo no discurso,
de forma explícita ou não, que o enunciador constrói uma imagem de si para um coenunciador.
Essa representação imagética construída, no entanto, nunca é “estática e delimitada”, como
afirma Maingueneau, mas algo dinâmico de acordo com “o movimento de fala do locutor”
(2016a, p. 268).
Retomando os estudos de pragmática de Oswald Ducrot, Maingueneau concorda que
ethos é algo intrinsecamente ligado à enunciação. Ele, muito embora afirme que a noção de
ethos pareça simples à primeira vista, assevera que tais reinterpretações pelas quais o conceito
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passou através da história, na realidade, envolvem várias dificuldades. No entanto, algumas
teses de base merecem ser aceitas:
─ o ethos é uma noção discursiva; é construído por meio do discurso, em vez
de ser uma “imagem” do locutor exterior à fala;
─ o ethos está intrinsecamente ligado a um processo interativo de influência
sobre o outro;
─ o ethos é uma noção intrinsecamente híbrida (sociodiscursiva), um
comportamento socialmente avaliado que não pode ser apreendido fora de
uma situação de comunicação precisa, ela mesma integrada a uma dada
conjuntura sócio-histórica. (MAINGUENEAU, 2016a, p. 269)

Maingueneau afirma também que é necessário distinguir o ethos discursivo – aquele
correspondente à definição da Retórica aristotélica – do ethos pré-discursivo, conceito em AD
que se caracteriza quando “o público constrói [...] representações do ethos do enunciador antes
mesmo de ele começar a fala” (MAINGUENEAU, 2016a, p. 269). Tomemos como exemplo
um disco recém-lançado de um cantor consagrado de MPB como Caetano Veloso: por mais que
não se conheça previamente o ethos do enunciador nas canções do álbum, por se tratar Caetano
Veloso, poderia se esperar uma canção de protesto ou de crítica social, ou seja, “o simples fato
de um texto estar ligado a um dado gênero do discurso ou a um certo posicionamento ideológico
induz expectativas no tocante ao ethos” (MAINGUENEAU, 2016a, p. 269).
2. Sicilianità e Sicilitudine
Sicilitudine, segundo a enciclopédia Treccani, vem definido como “insieme delle
consuetudini, della mentalità e degli atteggiamenti tradizionalmente attribuiti ai sicialiani”
(TRECCANI, 2018, on-line). Ou seja, quando aqui nos referimos à sicilitudine, nos referimos
a um conjunto de costumes, mentalidade e comportamentos que são, geralmente, atribuídos
aos sicilianos. Ademais, a origem desses hábitos está ligada intrinsecamente à história das
sucessivas dominações estrangeiras pelas quais a Sicília passou.
Sobre as constantes dominações às quais a ilha da Sicília foi submetida, Sciascia
considera que todas acabaram gerando na história da ilha e do povo siciliano um importante
sentimento de insegurança, o qual ele acredita que “[...] condiziona il comportamento, il modo
di essere, la visione della vita – paura, aprensione, diffidenza, chiuse passioni, incapacità di
stabilire rapporti al di fuori degli affetti, violenza, pessimismo, fatalismo – della colettività e dei
singoli” (SCIASCIA, 2004, p. 963).
Segundo o próprio crítico de Racalmuto, tanto o sentimento de insegurança quanto o
medo existencial
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Se revertem na ilusão de que uma considerada insularidade, com todos
os seus condicionamentos, as hesitações e as regras que nela se originam,
constitui privilégio e força, onde, na realidade, na experiência, é condição de
vulnerabilidade e fraqueza: e daí surge uma espécie de alienação, de loucura,
que no plano psicológico e do costume produz comportamentos de presunção,
de orgulho, de arrogância [...]. (SCIASCIA, 2004, p. 964)1

Também produto desse medo existencial, o orgulho e a violência, cristalizados nas
singularidades insulanas devido a esse enorme peso da estratificação cultural, parece alimentar a
suposta ignorância e alienação – ao mesmo tempo em que também se alimenta destas – do povo
siciliano em relação a questões públicas ou privadas. Portanto, sexualidade, individualismo,
insegurança, medo existencial, senso trágico da vida, fatalismo e pessimismo histórico são
algumas das características que conseguimos traçar de sicilitudine sciasciana.
Com relação à sicilianità, é um “vocábulo solar”, segundo Bona e Barni (2016, p. 161),
que também aparece na enciclopédia Treccani, tal qual sicilitudine, porém, é definido como
“o complexo de características tradicionalmente atribuídas aos sicilianos; a presença ais ou
menos consciente de tais características em uma pessoa, em um ambiente, em uma obra o
manifestação literária, artística etc” (TRECCANI, 2019, on-line)2. Ainda de acordo com Bona
e Barni, tal termo implica “a consciência e o orgulho de sentir-se diferente. Ela reivindica a
própria especificidade em contraste com aquela italiana” (BONA; BARNI, 2016, p. 161-162).
Um outro autor que discute esse termo ligado à identidade siciliana é Karl Chircop.
Em sua tese, analisa comparativamente pontos de contato e afinidade entre Luigi Pirandello
e James Joyce, e um desses pontos de contato é a relação entre sicilianità pirandelliana e a
irishness joyceana. Para Chircop (2010, p. 52), ambos os vocábulos são considerados como
“identidades culturais caracterizadas por um realismo ibseniano (destinado a desmascarar
as hipocrisias ideológicas, religiosas e sociais) e por uma forte necessidade de evasão”.
Além desses termos reforçarem as questões identitárias irlandesas e sicilianas, sempre em
oposição aos seus conquistadores – Reino Unido e Itália, respectivamente –, ambos revelam
“interesses e desenvolvimentos narrativos análogos sobre temas políticos, religiosos e sociais”
(CHIRCOP, 2010, p. 52).3
1 si rovesciano nell’illusione che una siffata insularità, con tutti i condizionamenti, le remore e le regole
che ne discendono, costituisca privilegio e forza là dove negli effetti, nella esperienza, è condizione di
vulnerabilità e debolezza: e ne sorge una specie di alienazione, di follia, che sul piano della psicologia
e del costume produce atteggiamenti di presunzione, di fierezza, di arroganza [...]. (SCIASCIA, 2004,
p. 964)
2 “Il complesso dei caratteri tradizionalmente attribuiti ai Siciliani; la presenza più o meno consapevole
di tali caratteri in una persona, in un ambiente, in un’opera o manifestazione letteraria, artistica, ecc”
(TRECCANI, 2019, on-line)
3 “identità culturali caratterizzate da un realismo ibseniano (inteso a smascherare le ipocrisie ideologiche,
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Tal sentimento de evasão, física ou espiritual, desemboca em um estado de alienação de
cunho ideológico, moral e social. Esse sentimento de evasão que constitui o sentir-se diferente
do siciliano em relação aos seus conquistadores, no entanto, possuiu papel fundamental na
chamada ao exílio do escritor siciliano, já que os problemas são tantos que parece não haver
soluções possíveis.
3. O ethos das classes populares: Mauro Mortara
Personagem bastante singular, de origens humildes, o “urso”, como também é conhecido
por causa do seu comportamento desconfiado e do estranho costume de dormir ao ar livre para
proteger os vinhedos de Dom Cosmo na propriedade de Valsanìa, é um clássico representante das
classes populares sicilianas que aderiram ao ideal da Unificação Italiana: às primeiras notícias
das organizações dos Fasci dei Lavoratori na Sicília, sente que isso ameaça não somente a
unidade nacional, mas os ideais que a caracterizam:
─ [...] Che pretendono? Voglio sapere che pretendono! Si ragiona o non si
ragiona? Il goveno che cos’è? Il governo è il governo! E tutti dobbiamo tutti
ubbidire, dal primo all’ultimo, tutti, e ognuno al suo posto, e guardare alla
comunità! Perché questi pezzi di galera figli di cane ingrati e sconoscenti
debbono guastare a noi vecchi la soddisfazione di vedere questa comunità,
l’Italia, divenuta per opera nostra potenza di prim’ordine? Di prim’ordine,
vi dico! Che ne sanno essi che cos’era prima l’Italia? Hanno trovato la
tavola apparecchiata, la pappa scodellata, e ci sputano sopra, capite? [...] E
intanto, guardate: Tunisi è là! [...] E ci sono i Francesi là, che ce l’hanno
presa a tradimento! E domani possiamo averli qua, in casa nostra, capite?
Vi giuro che non ci dormo, certe notti, e mi mordo le mani dalla rabbia! E
invece d’impensierirsi di questo, quei mascalzoni là pensano a fare scioperi,
ad azzuffarsi tra loro! Tutta opera dei preti, sapete? Cima di birbanti! schiuma
d’ogni vizio! abissi di malizia! Soffiano nel fuoco, sotto sotto, per smembrare
di nuovo l’Italia... I Sanfedisti! I Sanfedisti! Io debbo guardarmi davanti e
dietro, perché me l’hanno giurata e mi contano i passi. Ma con me le spese ci
perdono... Guardate qua! (PIRANDELLO, 2018, p. 113-114)4
religiose e sociali) e da un forte bisogno di evasione” [...] “interessi e sviluppi narrativi analoghi su temi
politici, religiosi e sociali” (CHIRCOP, 2010, p. 52).
4 ─ [...] O que pretendem? Quero saber o que pretendem! Se pensa ou não se pensa? O que é o governo?
O governo é o governo! E todos devemos obedecer, do primeiro ao último, todos, e cada um no seu
lugar, e cuidar da comunidade! Por que esses delinquentes filhos de cães ingratos e mal-agradecidos
devem cabar com a nossa satisfação, de nós velhos, de ver a Itália, que se tornou por nossa obra potência
de primeira ordem? De primeira ordem, eu lhe digo! O que eles sabem o que era anteriormente a Itália?
Encontraram a mesa preparada, tudo mastigadinho para eles, e eles cospem em cima, entende? No
entanto, veja: a Tunísia está lá! [...] e lá estão os Franceses que a tomaram por traição! E amanhã
podemos tê-los aqui, na nossa casa, entende? Juro-lhe que em certas noites não durmo, mordo as minhas
próprias mãos de raiva! E ao invés de pensar nisso, aquela ralé só pensam em fazer greves, em dar cabo
uns dos outros! Tudo obra dos padres, sabia? Bando de vigaristas! Escórias de todos os vícios! poços
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O ethos da sicilianità, isto é, a imagem criada pelo discurso produzido pela alienação
política, ideológica e social de um membro das classes populares que lutou pela Unificação
Italiana se delineia das seguintes formas: reativo em “O que pretendem? Quero saber o que
pretendem!”; uma demasiada desconfiança que beira a paranoia, como em “Juro-lhe que em
certas noites não durmo” e “Tudo obra dos padres, sabia?”; e, ao mesmo tempo, com um temor
e coragem típicos de um herói patriota em “Eu devo prestar atenção a mim mesmo, à frente e por
trás [...]. Mas comigo a história é outra...”. No seu discurso, observa-se uma desconfiança não
como fruto de uma sedimentação histórica — como será observado na análise do personagem
do Príncipe de Salina, de Il Gattopardo —, mas sim como sendo fruto de uma ignorância, de
um personagem alienado da vida pública italiana após a Unificação. Seu discurso contra os
franceses, a preocupação pelos fasci e o temor de uma conspiração orquestrada pelos padres
são sintomáticos dessa alienação.
Pela sua pátria, a Itália, Mauro morreria, sem dúvida, assim como por ela mataria; o
produto da sua luta, o reino italiano, sofre com ameaças internas – os fasci “ingratos” e o clero
– e externas – os franceses no território africano da Tunísia.
4. O ethos das classes aristocráticas: Dom Ippolito Laurentano
Assim como Mauro Mortara revolta-se contra os fasci, motivado pelos valores patrióticos
do Risorgimento italiano, também Dom Ippolito é o personagem da revolta contra o universo
naturalista siciliano do fim de século XIX. Ippolito é a revolta contra o sistema vigente, pois,
ainda fiel à coroa dos Bourbons, ele “representa a ideologia reacionária: uma devoção que beira
o grotesco pelos velhos valores do feudalismo, vistos como o único remédio para resistir tanto
ao mercantilismo burguês quanto à revolta e à desordem das quais se faz promotor o povo”
(BARILLI, 1972, p. 160).5
Embora membro da antiga classe política dominante, Dom Ippolito também é siciliano
e, por esse motivo, não pode escapar à alienação política, social e religiosa, da qual todos
sofrem, segundo Chircop (2010, p. 3). Ao não concordar com a anexação do Reino das Duas
Sicílias ao Reino da Itália, Ippolito encastela-se em seu feudo de Colimbètra, onde mantém
uma pequena guarda vestida com as cores dos reis de Nápoles e das Duas Sicílias. Além disso,
decide ocupar-se, dentro do seu feudo, de escavações arqueológicas da antiga cidade de Ákragas
(Girgenti, no período da narrativa), dos tempos da Magna Grécia, e apoia a candidatura de um
de malícia! Assopram o fogo, por baixo, para desmembrar a Itália... Os Sanfedistas! Os Sanfedistas! Eu
devo prestar atenção à frente e por trás, porque me juraram e vigiam meus passos. Mas comigo a história
é outra... Olhe aqui! (PIRANDELLO, 2018, p. 113-114)
5 “rappresenta l’ideologia reazionaria: una devozione al limite del grottesco per i vecchi valori del
feudalesimo, visti come l’unico rimedio per resistere tanto all’affarismo borghese quanto alla sedizione
e al disordine di cui si fa promotore il popolo” (BARILLI, 1972, p. 160)
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membro do Partito Clericale em detrimento do seu próprio sobrinho, Roberto Auriti; pois, se
“la causa dei Borboni era per il momento perduta; bisognava lottare per il trionfo del potere
ecclesiastico; restituita Roma al Pontefice, chi sa!” (PIRANDELLO, 2018, p. 80).6
Interessante notar como nessa pequena fala do príncipe reside a essência de um ethos da
sicilianità: Ippolito sofre de uma alienação política e ideológica – porque acredita que ainda era
possível lutar pelo “triunfo do poder eclesiástico”. Apoiar um candidato do Partito Clericale,
segundo o personagem, é apenas o primeiro passo para, em um futuro, restituir Roma ao papa,
o qual, desde a tomada da Città eterna e a anexação do Estado Pontifíco ao Reino da Itália, em
20 de setembro 1870, refugiara-se no Vaticano.
Todavia, a fala principesca também esconde em seu bojo uma alienação social: o mundo
ao qual pertence – o do Antigo Regime – não existia mais e o mundo de então, do liberalismo,
conduzia uma política comandada para e pela burguesia; sendo assim, seus ideais, além de
anacrônicos, jamais encontrariam reflexo na realidade que o rodeava. A Sicília de então não
era mais a Sicília dos luogotenenti, cargo político-administrativo e de poder atribuído pelos
reis das Duas Sicílias, mas sim a Sicília dos liberais “italianos”, aberta à exploração do capital
estrangeiro.
Embora reacionário e fiel à dinastia bourbônica, Ippolito tem noção dos valores dos
novos tempos. Não obstante o fato de seu sobrinho Auriti gozar de relativa estima em Girgenti e
vir a ser um provável vencedor para as eleições ao Parlamento do reino, o príncipe, no entanto,
reconhece que, para se vencer as eleições parlamentares simpatia não basta. Ele, mesmo não
vivendo mais integrado à sociedade, sabe perfeitamente que então “ – Non contano nulla,
oggi, le simpatie [...]. Di fronte agl’interessi, nulla!” (PIRANDELLO, 2018, p. 80).7 Uma fala
pessimista ou realista? Ou talvez um ressentido que não quer aceitar a atual conjuntura? Através
do discurso do príncipe, fica evidente o ethos de um representante de uma classe destronada;
sua fala de aristocrata ressentido é factual, mas, esconde uma outra verdade: o destaque dado ao
advérbio “hoje” tem a função de enfatizar o momento no qual não há mais simpatias, segundo
o príncipe e, por isso, permite-se inferir que no passado as simpatias contavam.

6 “Se a causa dos Bourbons estava momentaneamente perdida; era necessário lutar pelo triunfo do poder
eclesiástico, quem sabe, restituir Roma ao Pontífice” (PIRANDELLO, 2018, p. 80)
7 “— Não valem nada, hoje, as simpatias [...] Diante dos interesses, nada!” (PIRANDELLO, 2018, p.
80)
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5. O ethos das classes populares: Dom Ciccio Tumeo
“Io, eccelenza, avevo votato “no”. “No”, cento volte “no”. Ricordavo quello
che mi avevate detto: la necessità, l’inutilità, l’unità, l’opportunità. Avrete
ragione voi, ma io di politica non me ne sento. Lascio queste cose agli altri.
Ma Ciccio Tumeo è un galantuomo, povero e miserabile, coi calzoni sfondati
(e percuoteva sulle sue chiappe gli accurati rattoppi dei pantaloni da caccia)
e il beneficio ricevuto non lo avevo dimenticato; e quei porci in Municipio
s’inghiottono la mia opinione, la masticano e poi la cacano via trasformata
come vogliono loro. Io ho detto nero e loro mi fanno dire bianco! Per una volta
che potevo dire quello che pensavo quel succhiasangue di Sedàra mi annulla, fa
come se non fossi mai esistito, come se fossi niente immischiato con nessuno,
io che sono Francesco Tumeo La Manna fu Leonardo, organista della Madre
Chiesa di Donnafugata, padrone suo mille volte e che gli ho anche dedicato
una mazurka composta da me quando è nata quella... (e si morse un dito per
frenarsi) quella smorfiosa di sua figlia!” (LAMPEDUSA, 2011, p. 120)8

Religioso: “organista da Igreja Matriz de Donnafugata”; apegado às tradições por delas
ter recebido alguma vantagem: “o benefício recebido eu não o havia esquecido”; e pouco
interessado da vida pública: “Avrete ragione voi, ma io di politica non me ne sento. Lascio
queste cose agli altri” (LAMPEDUSA, 2011, p. 120). Porém, pela primeira vez em que pode
expressar a sua verdadeira vontade durante a votação pela “participação” no reino, tem o seu
voto fraudado: “e quei porci in Municipio s’inghiottono la mia opinione, la masticano e poi
la cacano via trasformata come vogliono loro” (LAMPEDUSA, 2011, p. 120). Tumeo talvez
seja o personagem que melhor represente um ethos das classes populares de Il Gattopardo,
justamente pelas características supracitadas.
Além disso, a fala de Tumeo, como um siciliano das classes populares, parece não
descolar do seu gestual; seu discurso enérgico cria-nos a imagem mental de um siciliano que,
ao mesmo tempo em que impreca contra a política unitária, movimenta braços e mãos em
vários gestos, de acordo com o ritmo da fala: “In piedi, parlava in dialetto e gesticolava, pietoso
8 “Eu, Excelência, eu tinha votado ‘não’. ‘Não’, cem vezes ‘não’. Recordava aquilo que o senhor me
dissera: a necessidade, a inutilidade, a unidade, a oportunidade. O senhor deve ter razão, mas eu não
entendo nada de política. Deixo essas coisas para os outros. Mas Ciccio Tumeo é um cavalheiro, pode
e miserável, com os fundilhos remendados (e batia no traseiro, bem em cima dos cuidadosos remendos
em sua calça de caça), mas não se esqueceu dos benefícios recebidos; e aqueles porcos da Prefeitura
engoliram a minha opinião, eles a mastigaram e depois cagaram, transformando-a no que bem queriam.
Eu disse preto, e eles me fizeram dizer branco! A única vez que eu puder dizer o que pensava, aquele
sanguessuga do Sedàra me anulou, fez como se eu nunca tivesse existido, como se fosse um nada
misturado com ninguém, eu, que sou Francesco Tumeo La Manna do falecido Leonardo, organista da
Igreja Matriz de Donnafugata, melhor que ele mil vezes e que até lhe dediquei uma mazurca que eu
mesmo compus quando nasceu aquela... (e mordeu um dedo para se conter) aquela metida da filha dele!
(LAMPEDUSA, 2017, p. 112)
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burattino che aveva ridicolamente ragione.” (LAMPEDUSA, 2011, p. 120).9 Recordemos
aquilo que Maingueneau afirmara (2016), que todo discurso é dotado de uma corporalidade e,
portanto, é impossível dissociar o discurso de um corpo. Em Il Gattopardo, muito embora haja
um acordo entre velha e nova classe no poder, quando se trata da Sicília e da relação colonialista
que o novo reino implementará sobre a ilha, tanto essas classes quanto o povo serão engolidos
pelo novo conquistador.
6. O ethos das classes aristocráticas: Príncipe de Salina
O líder do clã dos Salina é o principal personagem sobre o qual a voz narrativa se
ocupa e, sem dúvida, o mais interessante para se observar a sicilitudine em prática. O principal
episódio é o do encontro e discussão do príncipe com o funcionário do novo governo, Chevalley
di Monterzuolo. O emissário do Piemonte veio à Sicília justamente convidá-lo, enquanto
representante da velha ordem, a participar do novo governo, para selar, assim, a aliança com a
burguesia. Dom Fabrizio, no entanto, recusa o convite e o convida a ficar na Sicília por um ano.
O convite de Salina a Chevalley já nos apresenta a ideia de que ali, no espaço insular,
não só as relações sociais se dão de maneira diferente em relação ao resto da nação, mas também
os costumes e a cultura são diferentes. O príncipe convida o estrangeiro para ter a experiência
paratópica do que é viver em um lugar como a Sicília. Como Chevalley é “estrangeiro”, isto é,
um continental, ele não consegue entender como a sociedade siciliana funciona e a razão pela
qual a ilha aparenta ser um uma entidade fora da História.
Para Dom Fabrizio, representante da aristocracia siciliana, os sicilianos são seres
conservadores com relação às novidades, sejam elas boas ou ruins para eles. Segundo o príncipe:
“In Sicilia non importa far male o far bene: il peccato che noi Siciliani non
perdoniamo mai è simplecemente quello di ‘fare’. Siamo vecchi, Chevalley,
vecchissimi. Sono venticinque secoli almeno che portiamo sulle spalle il
peso di magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute da fuori già complete e
perfezionate, nessuna germogliata da noi stessi, nessuna a cui abbiamo dato
il ‘la’, noi siamo dei bianchi quanto lo è lei, Chevalley, e quanto la regina
d’Inghilterra; eppure da duemila cinquecento anni siamo colonia. Non lo dico
per legnarmi: è in gran parte colpa nostra; ma siamo stanchi e svuotati lo
stesso.” (LAMPEDUSA, 2011, p. 178)10
9 De pé, falava em dialeto e gesticulava, patético fantoche que ridiculamente tinha razão. (LAMPEDUSA,
2017, p. 112)
10 “Na Sicília, não importa fazer o mal ou o bem: o pecado que nós, sicilianos, nunca perdoamos é
simplesmente o de ‘fazer’. Somos antigos, Chevalley, muito, muito antigos. Faz pelo menos vinte e
cinco séculos que carregamos nos ombros o peso de magníficas civilizações heterogêneas, todas vindas
de fora já completas e aperfeiçoadas, nenhuma germinada de nós mesmos, nenhuma à qual tenhamos
dado a afinação; somos brancos assim como o senhor, Chevalley, e tanto quanto a rainha da Inglaterra;
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Avessos ao novo, ao afirmar “siamo vecchi”, e eternamente imóveis por causa da sua
idade, é essa a imagem que o príncipe apresenta do siciliano da segunda metade do século
XIX. Dom Fabrizio não só remete ao fato da história da ilha e das culturas que ali aportaram,
se sedimentaram e formaram a subjetividade do siciliano – como também o faz Leonardo
Sciascia em seu ensaio –, mas também alude ao fato de que, apesar de brancos, como a rainha
da Inglaterra, por todos aqueles séculos a ilha não passou de uma colônia.
O discurso de Salina toca em um ponto interessante sobre a condição do siciliano: a
insularidade paradoxal. Enquanto tal insularidade serviu para outros povos, como exemplo,
os ingleses, como uma condição fundamental que os levou em busca de conquistas, expansão,
fuga e/ou aventura – sobretudo se pensarmos em obras literárias como Robinson Crusoe e O
coração das trevas, de De Foe e Conrad, respectivamente –, a literatura siciliana operou em um
sentido completamente oposto. O siciliano, a partir dessa insularidade geográfica, isolou-se em
si mesmo, desconfiado e orgulhoso do outro, fosse esse outro um novo conquistador, o Estado
italiano, o ambiente em que vive ou seus próprios conterrâneos.
Conclusão
Na dissertação, portanto, concluímos que ethos e identidade de um povo são categorias
históricas e que, por esse motivo, devemos analisá-las resguardando sempre as condições
sócio-históricas nas quais são colhidas. Luigi Pirandello representou seu povo de uma maneira
diferente de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e nenhuma das representações é mais próxima ou
distante da realidade, tratam-se apenas de formas diferentes. Quando Pirandello, em discurso
homenageando os oitenta anos de Giovanni Verga, afirma que todos os sicilianos são tristes não
está, com isso, impondo uma lei universal e imutável, e mais do que falar sobre os sicilianos,
Pirandello, também siciliano, demonstra como ele percebe a realidade, desnudando a perspectiva
que marcará sua obra literária. Lampedusa, por sua vez, representa o mal-estar de estar no meio
entre o desaparecimento de um mundo e o surgimento de um outro, que se supunha novo, mas
cuja “novidade”, na verdade, é algo já conhecido por um povo – o siciliano – e que, portanto, já
sabe o que se esperar dos novos conquistadores.
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MARE NOSTRUM E A DIALÉTICA ENTRE MÍMESIS E ALTERIDADE
EM DANTE E AL MAARI: O INTERSTÍCIO DE LINGUAGENS
SIMBÓLICAS ENTRE ORIENTE E OCIDENTE
Marcela Cristina Lemos Cordeiro
PPGLEN UFRJ
A travessia de contatos dos impérios bizantino e sassânida, no período em que a
historiografia ocidental classifica como a primeira fase da Idade Média, com impérios árabes em
ascensão, gerou notável fluxo de intercâmbios culturais e literários, cujos efeitos reverberariam
em períodos históricos vindouros. As tensões geopolíticas da época e a contínua expansão
territorial da dominação islâmica acarretaram a descentralização do poder central ensejando o
surgimento de territórios e domínios independentes. Com isso, o já enfraquecido reduto omíada
encontrou refúgio nas terras ibéricas, onde estabeleceu o califado dependente de Damasco.
Al-Andalus, a terra prometida multi-identitária de árabes, ibéricos, berberes e multirreligiosa
de judeus, cristãos e muçulmanos, tornou-se o pilar de contato que alicerçaria os intercâmbios
culturais sob o mar mediterrâneo. O desenvolvimento de instrumentos de navegação por
cientistas árabes-islâmicos, assim como a criação das primeiras cartas de navegação, promoveu
intensas trocas comerciais e culturais entre os povos, incluindo também intercâmbios científicos
através do mare nostrum. O objeto de estudo desta pesquisa intenciona investigar os percursos
de contato entre as obras risalatul ghufran (Epístolas do perdão), de Abu Ala al-Maari, autor e
filósofo e escritor e filósofo do século IX; e A Divina Comédia de Dante Alighieri, produzida no
século XIV, cujas obras assemelham-se em sua estrutura narrativa e alegórica.
O objetivo deste trabalho consiste, em investigar o contato de Dante com a poética
de al-Maari, de forma a utilizar, além da pesquisa de fatos históricos, a construção textual
das obras, com análises discursivas e traços simbólicos indicadores do ethos do narrador e
o posicionamento ideológico sobre os sistemas de crenças que permeavam seus contextos
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históricos. Na tentativa de reconhecer padrões neste imbricado mar de arabescos de prosa e
poesia, o arabista Miguel Asin Palacios tentou estabelecer corporalidade a temas relativos a
viagens além-túmulo, presentes nos traços que esboçam e traçam a unidade das cenografias
literárias de Bagdá à Al-Andalus. Sobre a corporalidade nos estudos sobre ethos, cenografia e
incorporação, Dominique Maingueneau define:
Quanto à corporalidade, ela é associada a uma compleição corporal, mas também
a uma forma de vestir-se e de mover-se no espaço social. O ethos implica
assim um controle tácito do corpo, apreendido por meio de um comportamento
global. Caráter e corporalidade do fiador apoiam-se, então, sobre um conjunto
difuso de representações sociais valorizadas ou desvalorizadas, de estereótipos
sobre os quais a enunciação se apoia, e por sua vez, contribui para reforçar ou
transformar. Esses estereótipos culturais circulam nos registros mais diversos
de produção semiótica de uma coletividade: livros de moral, teatro, pintura,
escultura, cinema, publicidade (MAINGUENEAU, 2005, p. 72)

A perspectiva comparatista de Asin Palacios, colocou a pedra fundamental para o início
desta reflexão: seu discurso proferido na Real Academia Espanhola em 1919 que sugeriu possível
contato de Dante em sua obra magna, com fontes islâmicas, colocou em xeque a autenticidade
da Divina Comédia, causando indignação entre os dantistas e críticos literários da época, pois a
perspectiva eurocentrada cingia a perspectiva da visão multifacetada da arte literária.
Em La Escatologia Islâmica en la Divina Comedia, o arabista afirma que o tema das
viagens além-túmulo era recorrente nos territórios abrangidos pelo Império Islâmico, já que
fora difundido pela tradição oral dos ditos que compunham o acervo de relatos orais sobre
a vida do profeta Muhammad, denominados ahādith. Defendendo a hipótese de que Dante
Alighieri fora largamente influenciado pela tipologia do imaginário literário islâmico, alegando
que a obra do poeta florentino não era, na realidade, outra coisa senão uma adaptação mística
de outra ascensão famosa e bem conhecida na literatura teológica do Islam. O arabista detalha
os corpora de relatos da tradição islâmica sobre viagens noturnas de ascensão e arrebatamento
físico e espiritual (جارعملاو ءارسإلا, al-’Isrā’ wal-Mi‘rāj) de Maomé a ambientes paradisíacos
e infernais e as reconstrói as cenas de enunciação em perspectiva comparativa às construções
alegóricas da Divina Comédia.
Em seu discurso, Miguel Asin Palacios analisa, de forma detalhada, três versões
mais populares no medievo islâmico das lendas de ascensão do profeta fundador do Islam,
tomando como base os relatos de Bukhari e Muslim, principais compiladores das tradições
orais muçulmanas. O pesquisador sistematiza sua análise de acordo com graus de semelhanças
e simetrias, do mais baixo ao mais alto, que alinham as temáticas das tradições muçulmanas à
obra magna de Dante Alighieri.

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

171

ESTUDOS LITERÁRIOS

La Escatologia Islâmica en la Divina Comedia constitui bússola teórico-literária para
estudos comparativos entre literaturas e culturas em contato constante desde remotas eras,
abrindo caminhos para o entendimento da construção de redes literárias construídas com os
fios da oralidade e sabedoria das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo
e islamismo. Asin Palacios incutiu grande viés teológico em sua análise, mencionando de
forma acanhada, na seção VII do seu livro, intitulada Imitaciones Literarias de la Leyenda as
obras literárias que também elencariam o possível acervo de contatos que poderiam servir de
inspiração a Dante Alighieri: As obras místicas do poeta murciano de Al-Andaluz, Ibn Arabi
e as “As epístolas do Perdão”, de Abu l’ ᶜAla Al-Maari, que servirá como base deste estudo,
ampliará a perspectiva literária dos contatos.
Resultados parciais
Estudos posteriores sobre a polêmica abordada por Asin Palacios corroboram a hipótese
de que o medievo europeu fora ambiente fértil para a dialética das influências literárias, e que
a ampla difusão dos moldes alegóricos da tradição estética islâmica construiriam um topos
literário, pois constituía, o que, de acordo com os conceitos de ethos, cenografia e incorporação
de Dominique Maingueneau, poderia ser considerada como cena validada, ou seja, já instalada
na memória coletiva, seja como antimodelo, seja como modelo valorizado.
Em 1949, o erudito espanhol José Muñoz Sendino publicou La escala de Mahoma,
obra que propunha a análise de documentos datados de 1264, que não apenas corroboram os
estudos de Asin Palacios como detalham o percurso da cultura islâmica no âmbito Europeu,
especialmente na Itália do século XIII. Os dois importantes manuscritos encontrados por
Muñoz Sendino testemunham o conhecimento que a Europa Cristã medieval tinha da literatura
escatológica islâmica. Traduzidos para o latim e para o francês por um contemporâneo de
Dante, o italiano Buonaventura di Siena, os manuscritos relatam a ascensão de Maomé. Essas
duas traduções partem da tradução feita do árabe para o espanhol – e ainda não descoberta – que
Alfonso X, o Sábio, encomendara a Abraham al-Hakῑm.
Julián Ribera, arabista e pesquisador das obras de Al-Maari, corrobora a hipótese de
que, autores árabe-islâmicos cujas obras abordavam, dentre outros temas, aventuras de viagens
além-túmulo, enriqueceram a tessitura artístico-literária medieval:
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Los estudios acerca de la literatura andalusí han deparado frutos importantes
acerca de la influencia de este gran poeta en la esquina contraria del
Mediterráneo. Las obras de al-Ma‘arri circularon por las ciudades de la
Península Ibérica durante los siglos XI a XV con la misma facilidad con la que
llegaban a las ciudades cristianas los poemas de los grandes artistas italianos
o franceses, y forma parte, en no menor medida quelas obras de éstos, del
patrimonio de la humanidad. La universalidad de su mensaje le asegura
el interés de los devotos de la poesía, y las complejas ideas filosóficas, su
personalísima manera de mirar el mundo la de los estudiosos del pensamiento
arabo-islámico. (RIBERA, 2003, p. 15)

Considerando que os moldes literários árabe-islâmicos influenciaram as artes medievais
em geral, a hipótese de mimesis da estrutura narrativa entre Divina Comédia, as Epístolas do
Perdão e as obras, cuja temática religiosa fora amplamente detalhada e analisada pelo arabista
Miguel Asin Palacios, seria redundante. Para melhor detalhar a investigação dos contatos, esta
pesquisa terá como recorte teórico o corpus correspondente ao percurso dos personagensnarradores às esferas infernais, das obras de Al-Maarri e Dante Alighieri, em perspectiva
simbólica e analítica de como constroem sua enunciação nas cenários de ficção narrativa.
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“EU SEI O QUE ACONTECEU E VOCÊ NÃO ESTAVA LÁ”
DISPUTAS EM TORNO DA REPRESENTAÇÃO DOS SUJEITOS
SUBALTERNIZADOS E TERRITÓRIOS PERIFÉRICOS
Mariana de Oliveira Costa – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ
Quando pensamos o território periférico não é incomum imaginarmos um lugar
triste, miserável, onde a violência se faz marca característica cotidianamente. Existe um
imaginário baseado em um paradigma da ausência, um discurso miserabilista que faz com que
memorizemos essa imagem que se repete cada vez imaginamos a periferia - muitas vezes até
mesmo quando estamos inseridos nesse território. A ideia de romper com esse paradigma e
construir um paradigma baseado na potência e não na ausência foi tema de um artigo escrito por
Fernando Fernandes, Jailson de Souza e Silva e Jorge Barbosa (2018) para a Revista Periferias
e representa a justificativa da relevância desta pesquisa sobre as disputas narrativas em torno da
representação dos sujeitos subalternizados e dos territórios periféricos através de uma análise
comparatista de dois romances latino-americanos: A vista particular (2016), do brasileiro
Ricardo Lísias, e La Virgen Cabeza (2009), da argentina Gabriela Cabezón Cámara.
Em ambos os romances existem dois tipos de personagens, aqueles que circulam pela
“cidade letrada” e aqueles que representam uma figura de liderança no espaço periférico.
Os primeiros encontram em suas inserções na periferia, villa e favela, a oportunidade de criar
uma narrativa daquele espaço que possa promovê-los artisticamente, Qüity com seu livro e
Arariboia com sua exposição. Os segundos, Biribó e Cleopatra, por sua vez, não assistem
passivamente a essa narrativa que parte do ponto de vista de sujeitos que não pertencem àquele
território e que possuem em comum uma estratégia para lograr voz, para ocupar seus respectivos
lugares de fala: a tecnologia.
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No âmbito da literatura, narrar a cidade também é trazer à luz a discussão sobre seus
territórios marginalizados e, sobretudo, os sujeitos que circulam por essa cidade e frequentam
suas representações. No romance de Cabezón Cámara, o cenário periférico trata-se de uma
villa ficcional localizada no conurbano de Buenos Aires e pertence a um conjunto literário
que tem dominado o mercado editorial argentino e explorado os territórios de Buenos Aires: a
Nova Narrativa Argentina (NNA). Hernán Vanoli e Diego Vecino (2010) descrevem o mundo
editorial que permitiu à NNA circular e falam sobre os novos escritores dos grandes centros
urbanos. Isso acontece porque a organização social das grandes cidades trouxe consigo uma
reordenação dos códigos de conduta, da assimilação de valores e do modo de lidar com o outro
na interação interpessoal. A NNA engloba produções literárias argentinas dos últimos anos, um
conjunto de narrativas que se destacam pela presença do conurbano bonaerense e nas quais é
possível identificar personagens social e culturalmente construídos sobre uma base geográfica
periférica.
No Brasil, a periferia também ganhou espaço na literatura contemporânea, seja como
tema, através de personagens fictícios ou, principalmente, como marca da origem de seus
autores. Lísias, ainda que não se enquadre na categoria de autores periféricos, joga com a
realidadeficção (LUDMER, 2010)1 assim como os autores da NNA e, em seu romance A vista
particular, constrói uma narrativa sobre o território da favela Pavão-Pavãozinho e no contexto
dos jogos olímpicos realizados no Rio de Janeiro, em 2016.
A potência do território periférico é a motivação desta pesquisa que se iniciou com
uma ampliada introdução que foi costurada à minha própria experiência individual como uma
estudante de literatura que se encontrou com a antropologia, convivendo nos espaços das favelas
cariocas e descobrindo novas leituras e novas formas de escrita que lhe mostraram um lugar
familiar. Logo, seguiram três capítulos divididos entre a subrepresentação dos territórios das
periferias, as figurações e autofigurações dos sujeitos subalternizados e, por fim, uma análise
das disputas narrativas em busca do reconhecimento da potência dos subalternizados.
O primeiro capítulo tratou de discutir conceitos como o de território (APPADURAI,
1997; HAESBAERT, 2004a, 2019; SANTOS, 2006, 2007; SOUZA, 2008; LUDMER, 2010;
MALDONADO-TORRES, 2007; EGEA, 2013; PIMENTEL, 2017) atrelado aos conceitos
de cidade (ALBUQUERQUER JR, 2007; ROLLE, 2007; GOMES, 2008; FERNANDES,
SILVA, BARBOSA, 2018) e de imaginário (PESAVENTO, 1999; GARCÍA CANCLINI,
2007; FAUSTINI, 2012; KRAPP, 2016). Neste capítulo, definiu-se que esta pesquisa se
recortaria a partir do conceito de ilhas urbanas de Josefina Ludmer: “un territorio adentro de
1 A autora explica que a imaginação pública não possui uma realidade única e coesa, tampouco seria
possível nesses termos diferenciar realidade e ficção, razão pela qual Ludmer (2010) utiliza o conceito
de “realidadeficção”.
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la ciudad (y por ende de la sociedade) y a la vez afuera, en la división misma” (LUDMER,
2010, p. 131), manifestando-se, por isso, como um regime territorial de significação que fixa
posições, traça movimentos e coloca corpos em relação com partes e parcelas da cidade que
também se estruturam como territórios. Já por meio do conceito de imaginário, foi repensada
a subrepresentação dos territórios periféricos como forma de reconfigurar o imaginário, pois,
conforme afirma Pesavento (1999) “o imaginário cria o real”. E nessa reconstrução do real pelo
imaginário através da literatura, nos apoiamos na ideia de especulação, também de Ludmer:
La especulación atraviesa la literatura para ver los territorios de la imaginación
pública; viaja, cruza fronteras, entra y sale, va y viene y recorre. Va de
la ciudad a la isla urbana, de la isla a la nación, de la nación a la lengua
y de la lengua al imperio En esas estaciones trata de ver los cuerpos que
atraviesan y se mueven por esos territorios, los sujetos de esos territorios
(los sujetos urbanos, los migrantes, los hablantes y mucho más). Y trata de
imaginar las políticas territoriales, que son políticas de las afecciones y las
creencias, y por lo tanto ambivalentes: las políticas de la isla urbana, de
la nación, de la lengua y del imperio. El trayecto por los territorios es otro
viaje a la fábrica de realidad para ver cómo funciona y poder darla vuelta.
(LUDMER, 2010, p. 121)

A literatura é, portanto, a fábrica de realidade e um caminho para transformar uma
realidade fundada na violência que afeta as periferias latino-americanas. Então, se essas imagens
conseguem alcançar veiculação no discurso até chegar ao espaço midiático, elas formam um
imaginário que passa a ser referência na representação do território. Associando grupos, relações
de poder, imagens e discursos é que surgem as disputas narrativas.
O problema é que o consumo das imagens das periferias tratadas como tema e objeto
pelos moradores do asfalto e das classes mais abastadas contribui para a subrepresentação
do território periférico através do paradigma da ausência e pelo discurso da falta, como
buscamos analisar nesta pesquisa dentro do recorte literário. Além disso, a figuração do sujeito
subalternizado fica à mercê do imaginário e do estigma que o acompanha.
Já no segundo capítulo, o conceito de lugar de fala de Djamila Ribeiro (2017) e,
principalmente, de “Estar lá”, de Geertz (2005) foram fundamentais para compreender a
importância do processo de autofiguração por parte dos sujeitos subalternizados, que são sempre
lidos e figurados como o Outro, como concepção associada ao sujeito exotizado do qual fala
Edward Said em Orientalismo: a invenção do Oriente pelo Ocidente, publicado originalmente
em inglês em 1978. Conceito este que “é todo agressão, atividade, julgamento, vontade de
verdade e conhecimento.” (SAID, 1996, p. 211). O imaginário da hegemonia com relação ao
Outro, à sua cultura e ao seu território se dissemina, se alastra com prepotência a partir do uso
de estruturas de poder ativadas através das diversas mídias sociais e responsáveis pelos vários
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tipos de discursos que entretecidos numa complexa rede constroem a representação da cidade.
Em ambos os romances selecionados para esta pesquisa, a luta pela sobrevivência
aparece como característica fundamental no imaginário construído sobre os sujeitos que
habitam o território periférico. O favelado e o villero, quando finalmente conseguem mostrar a
potência e a capacidade que têm de superar os estigmas de preguiçoso, festeiro, ignorante etc., é
sempre associado a um discurso meritocrático, são usados como exemplo para os demais de sua
classe, exemplos de que é possível “superar” os limites a que são submetidos. Na narrativa de
Cabezón Cámara, por exemplo, a mesma imprensa que exalta o sucesso de um empreendimento
piscicultor dos villeros, desconhece a estratégia que eles adotam para superar a falta de recursos
econômicos a fim de dar início ao projeto: o roubo das carpas em um jardim público.
Faustini (2012) trata dessa representação da imagem das classes populares como
um lugar marcado pela carência, a ser superado, um espaço de ingênua pureza. Entretanto,
essa estratégia de superação da ausência dos capitais que lhes são negados é representada no
romance de Cabezón Câmara pelas estratégias que estão à margem das estruturas formais.
Outras estratégias, como esta figurada na obra da escritora argentina, são criadas diariamente
nas favelas cariocas, a exemplo do sistema de moto-táxi para suprir a ausência de transporte
público ou os sistemas de gatonet, que consistem na recepção não autorizada de TV a cabo e de
Internet apresentada como opção para moradores de lugares onde as grandes empresas do setor
se recusam a atuar.
Por fim, o terceiro capítulo tratou, primeiramente, de contextualizar o trabalho dos autores
e, em seguida, se dividiu em quatro subcapítulos, cada um direcionado a um dos personagens
imbricados nas disputas narrativas em torno da representação dos territórios periféricos, a
favela e a villa, nos romances selecionados como objeto de estudo da pesquisa. Nesta etapa,
nos dedicamos a analisar a relação dos personagens com os territórios periféricos sobre os quais
eles construíam uma representação artística, seja através da publicação de um livro, de uma
exposição ou de uma produção audiovisual.
Concluiu-se por meio dessa análise, portanto, que nos romances, os personagens
subalternizados, Cleopatra e Biribó, precisam criar suas próprias estratégias para lograr voz.
A primeira personagem mencionada, Cleo, insiste em legitimar seu discurso por meio da
autoafirmação do lugar de fala de quem realmente esteve presente nos eventos que aconteceram
na villa em que morava. Por outro lado, os personagens da cidade letrada, Qüity e José de
Arariboia, não têm problemas quanto à expressão, falam e são ouvidos, além disso, alcançam o
reconhecimento de seus discursos sem precisar recorrer a nenhuma estratégia específica.
Além disso, compreendendo que o subalternizado fala e reconhecendo a importância
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da autorrepresentação e da autofiguração para a criação de uma realidade que rompa com o
paradigma da ausência, responsável maior pela imagem estigmatizada das periferias, pudemos
nos questionar quanto à legitimidade do discurso dos grupos hegemônicos e à permissão do
intelectual para falar em nome dos Outros. Entendemos, assim, que é preciso que, primeiramente,
o intelectual transgrida a linha fronteiriça rumo ao desconhecido e, em segundo lugar, tenha
como objetivo romper com os estigmas e com a exotização do Outro.
No romance de Cabezón Cámara, por exemplo, a primeira ação é realizada pela
personagem Qüity, mas não ao ponto de representar a realidade dos fatos que narra como Cleo,
que estava lá, e a segunda fica por concretizar-se. Já no romance de Lísias, o personagem José
de Arariboia não avança sequer sobre a fronteira do mundo do Outro, limitando-se a dar umas
quantas voltas pelo espaço e sempre mantendo seu olhar do outsider.
O objetivo deste trabalho foi apontar a possibilidade de criar um novo real, que envolva
a voz do subalternizado e que supere as representações negativas dos territórios periféricos e
dos sujeitos alterizados. O caminho apresentado é a sobreposição de imagens, de discursos,
de narrativas que permitirão ouvir também a voz do subalternizado, tendo em vista que as
outras vozes já nos são familiares, ou seja, ecoam entre nós e constituem um imaginário que já
consumimos.
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AS MARGENS DO ESPAÇO, OS ESPAÇOS À MARGEM:
IDENTIDADE E SMARGINATURA NA TETRALOGIA DE FERRANTE
Milena Vargas dos Santos Ferreira – Bolsista CNPq
PPGLEN UFRJ
1. Introdução
Este trabalho de mestrado surgiu a partir da revisão editorial que fiz, como revisora do
livro Frantumaglia: os caminhos de uma escritora (2017), e de um incômodo que senti, desde
esse primeiro contato com a obra da autora, em relação à negatividade que transparecia em
sua profunda ligação com a cidade de Nápoles e todas as suas idiossincrasias, seu olhar afiado
sobre o espaço e suas relações com o feminino, a força de suas palavras ao pensar a escrita,
os vínculos entre passado e presente, a infância, a mulher. Também me despertaram interesse
suas referências: a filosofia representada na escrita labiríntica do já clássico Walter Benjamin
e o texto mais direto da italiana Adriana Cavarero, contemporânea de Ferrante. A mitologia
grega. A psicanálise de Sigmund Freud. As autoras napolitanas que muito discorreram sobre os
mesmos assuntos que ela – Nápoles e suas vicissitudes, o humano, as mulheres – embora em
outras épocas: Elsa Morante, Matilde Serao, Anna Maria Ortese.
De início, meu projeto partia do desconforto ao longo da leitura da Tetralogia
Napolitana, que fiz depois, ao ver tantas referências a um “dialeto” raramente explicitado, o uso
do discurso indireto para expressá-lo, a profusão dos “disse in dialetto”, e os adjetivos negativos
que qualificavam aquela língua como irônica, incerta, grosseira, deselegante, violenta, assim
como, ao que me pareceu nesse primeiro contato com o texto, tudo o que era proveniente da
cidade e do bairro de Nápoles, onde as protagonistas cresceram. Foi preciso avaliar mais de
perto para entender que o que eu via como antagonismo era na verdade um profundo senso de
conexão da narradora com seu bairro e sua cidade de origem, um pertencimento a um espaço
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que, marginalizado pelo discurso de seus concidadãos e por um apagamento de sua rica história
cultural, tornou-se também lugar de autocrítica e amargura.
Os fatos do primeiro romance se desenvolvem nos outros três da Tetralogia Napolitana,
as relações se transformam, as personagens e os espaços se modificam, embora a narrativa
sempre encontre maneiras de retornar àquele primeiro ponto primordial da infância, quando
tudo começou, e que, de um jeito ou de outro, está textualmente relacionado a todas as novas
experiências vividas. Por isso, foi-me impossível deixar de remeter a trechos e questões de todos
os livros: o encadeamento narrativo esclarece ao longo do amadurecimento das personagens
algumas passagens que, no período dedicado à infância, eram apenas referências nebulosas.
Embora a partida para pensar o desconforto de identificar-se à margem tenha sido L´amica
geniale, o romance que abre a Tetralogia, o desenrolar do tempo narrativo ao longo de toda a
obra traz desenvolvimentos importantes, uma vez que parte de um olhar do presente que retorna
ao passado da infância e se aguça através da experiência nos diferentes espaços – físicos e
sociais – em que a narradora-personagem se projeta.
Em virtude do meu desejo de avaliar a narrativa da experiência dessa personagem, a
fenomenologia surgiu como fio condutor para a metodologia desta dissertação. Uma vez que
a ideia era discutir a narrativa que a narradora-personagem Elena Greco constrói de Nápoles,
segui a pista dada pela própria Ferrante em Frantumaglia, no qual a autora cita o livro
Tu che mi guardi, tu che mi racconti [1997] (2011), da filósofa italiana Adriana Cavarero, como
uma de suas maiores influências como escritora. A leitura do texto ensaístico de Cavarero, que,
por ser de corrente fenomenológica, recorre à observação da experiência humana para buscar
uma aproximação com o real, suscitou-me muitas reflexões acerca da narrativa em geral, mas
em especial acerca das narrativas biográficas e autobiográficas, o que foi muito importante
para pensar como esse romance dividido em quatro partes poderia se inserir dentro da lógica
biográfica proposta por Cavarero.
Adriana Cavarero se concilia com outros dois pensadores fenomenológicos que escolhi
para refletir sobre a questão da experiência do espaço, Gaston Bachelard e Yi-Fu Tuan, que,
neste trabalho, servirão como base para a reflexão a respeito da representação do espaço ao
longo da obra de Ferrante, que, conquanto descreva um espaço de marginalidade e violência,
deixa clara a relação de intimidade e proximidade das personagens com a cidade onde nasceram
e cresceram, um lugar de onde se quer fugir, mas do qual é impossível se dissociar.
2. A narrativa da margem
Na abertura de seu livro Tu che mi guardi, tu che mi racconti [1997] (2011), a filósofa
italiana Adriana Cavarero nos conta uma fábula infantil: um homem sai no escuro da noite para
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verificar de onde vem um barulho e, na manhã seguinte, ao olhar para o jardim, percebe que
as marcas de seus passos desenharam na terra a imagem de uma cegonha. Essa alegoria vai ser
retomada ao longo de todo o livro conforme a filósofa se pergunta: ao fim de todos os percursos
vividos é possível olhar para trás e ver a unidade de um desenho, algo que faça sentido?
Se levarmos em conta que o desenrolar do desenho é também uma narrativa, afirma Cavarero,
pode-se estabelecer um paralelo entre a fábula da cegonha e uma história biográfica, uma vez
que as duas resultam de acontecimentos passados, e só podem ser narradas “da perspectiva
póstuma de quem não participa dos eventos” (2011, p. 8, tradução própria).
Olhar para trás e narrar sua história, olhar para trás e ver um desenho dos próprios
passos. Narrar em busca de “quem” se é, ou buscar “quem” se é pela narrativa de outrem: essas
são algumas das questões que perpassam a Tetralogia de Elena Ferrante, e que a filosofia de
Cavarero ajuda a elucidar. Pois tal é a força de uma história: revelar o significado do que, de
outra forma, seria apenas uma sequência de acontecimentos. De acordo com Cavarero (2011),
a narrativa biográfica, especificamente, resulta na unicidade de um ser que só existe como
“quem” após ter sua história contada por um outro – antes disso, o ser só pode determinar “o
que” é.
Esse é o amálgama construído ao longo da narrativa da Tetralogia de Ferrante. Ao buscar
a unidade da amiga, ao tentar montar o quebra-cabeça de sua identidade para contar “quem”
ela é, Lenù fala de si mesma. No jogo de espelhos que a obra constrói, Lila e Lenù são opostos
complementares, mostram a face uma da outra, e é difícil dizer se a Tetralogia é uma ficção de
biografia ou de autobiografia, pois Ferrante pretende discutir exatamente a névoa que encobre
os limites entre uma e outra, assim como entre a realidade que se busca nestas e o contraste com
o gênero ficcional do romance. No trajeto narrativo que se desvela, o que se apresenta ao leitor
é, portanto, a construção identitária de duas personagens – a que se quer biografar e a que, quase
sem o desejar, se autobiografa – no entremeado de um novelo de lã.
Na obra, a paixão pela escrita parte de um princípio socioeconômico e transcende
para outros significados. Lenù estuda, sai de Nápoles, de fato vivencia toda a experiência de
ascensão social e cultural que a continuidade de sua educação lhe possibilita. A partir dessa
experiência e de seus estudos, Lenù se torna de fato, seguindo o sonho que alimentou junto à
amiga na infância, uma escritora. Embora não conheçamos sua profissão no início da narrativa,
o ato de sentar-se ao computador para nos contar sua história já subentende certa intimidade
com o processo de narrar, ao mesmo tempo em que nos é especificada a circunstância em que
se narra: a ausência da outra protagonista dessa história faz a narradora se sentir liberada do
antigo compromisso outrora selado de nunca contá-la, e, a partir dessa autorização que ela se dá
como autora, escritora, a personagem se permite uma recusa em manter no esquecimento quem
deseja ser esquecida.
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Contudo, às escondidas de todos, Lila também escreve. Mantém diários, que mais tarde
entregará à amiga Lenù, tornando-a de fato a única narradora possível dessa história, uma vez
que é a detentora exclusiva de seus relatos em primeira mão. Embora os cadernos já não existam
mais no tempo da narrativa, tendo sido há muito destruídos, é só a partir desse testemunho e
dessa proximidade que Lenù assume, afinal, um ethos discursivo de legitimidade (AMOSSY,
2005) em relação à história que conta, e só dessa maneira pode dar garantias ao leitor de que
sua narrativa é a reconstrução fidedigna, a mais próxima possível de todos os fatos ocorridos no
passado, ainda que descritos no presente. É assim, também, que Lenù se assume no direito de
buscar a unidade de Lila, construir pelo texto a realização de quem ela é.
Se na Odisseia, Ulisses chora ao ouvir sua história contada por um aedo desconhecido,
sem nunca ter se emocionado no curso do próprio ato de sua existência, é porque seu desejo de
ser narrado se encontra com o ato narrativo, diz Cavarero (2011, p. 46). É apenas ao se deparar
com a linearidade de sua história, paralisada no tempo e, por isso mesmo, fixada em uma unidade
a partir da visão de um outro, que Ulisses é capaz de reconhecer a si mesmo. Igualmente, na
Tetralogia Napolitana Lila e Lenù buscam uma na outra o reconhecimento de suas unicidades.
Como espelhos, elas são a referência em que se baseiam para medir a si mesmas:
Mas tenho de me furtar a essa encruzilhada. Não devo seguir o primeiro
caminho, no qual – já que a própria natureza de nossa relação impõe que eu só
possa chegar a ela passando por mim – eu acabaria, caso me colocasse de fora,
encontrando cada vez menos vestígios de Lila. (FERRANTE, 2017, p. 15)

É Lenù quem toma a iniciativa de narrar essa história, mas foi Lila quem desde sempre
a estimulou e a corrigiu ao longo de seu processo de se tornar uma escritora, e foi Lila,
especialmente, quem lhe deu todas as ferramentas que ela poderia usar para um dia cumprir essa
função, fazendo uso de relatos orais ou escritos, ainda que negasse à amiga essa possibilidade e
esse desejo por se considerar inadequada, um rascunho, um “apagamento”, para usar as palavras
da própria personagem.
Em vista desse olhar que se aproxima do humano, é partindo do princípio de narrar “os
movimentos externos e internos das personagens” (2017, p. 250) que Elena Ferrante transforma
sua história em uma narrativa do detalhe e do desassossego. O detalhe nunca está na descrição
dos ambientes, sempre superficial ou nula, mas na escolha do que é contado: a vizinha viúva
que, em sua loucura e desespero de fome, come sabão numa esquina, a descida aos porões em
busca das bonecas perdidas, a subida das escadas até a casa do terrível dom Achille. A opção por
manter tais passagens na história é um desejo de aproximação que ultrapassa o que precisa ser
estritamente contado: “para escrever bem, é necessário fazer o contrário do que preceituam os
manuais: aproximar-se, reduzir cada vez mais as distâncias, aboli-las, sentir as veias pulsantes
dos corpos vivos na página” (FERRANTE, 2017, p. 154).
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Se o romance moderno é a reinvenção da narrativa oral, uma vez que, parafraseando
Benjamin, embora recrie e rearticule algumas regras, permanece fiel à maioria delas, entre as
quais o desinteresse por encontrar o “puro em si” da coisa narrada, retirando-o do próprio texto
à medida em que o narrador permite essa extração (BENJAMIN, 1994, p. 205) –, a narrativa
da Tetralogia de Ferrante se revela em uma espécie de meta-romance, que discute a escrita ao
longo do processo literário, como é possível perceber nas passagens em que a narradora da
Tetralogia remete à própria exaustão, à memória que falha, à sua impossibilidade de contar
certas passagens não fosse a narrativa de um outro (ou Outra) que suprisse aquele lapso temporal
que faltava à sua experiência:
A vida de Lila agora era só dela, parecia não querer compartilhá-la com
ninguém. (...) Lila se retraíra no inconfessável, qualquer curiosidade minha
não podia mais ser expressa, ela teria me respondido: o que você tem na
cabeça, ficou louca (...)? Ainda hoje, enquanto escrevo, me dou conta de que
não disponho de elementos suficientes para passar a Lila foi, Lila fez, Lila
encontrou, Lila planejou. (FERRANTE, 2016, p. 341)

Em seu lugar de biógrafa, a narradora-personagem escolhe uma perspectiva em
detrimento de muitas outras possíveis, e, por isso mesmo, transforma a biografia que está
escrevendo em um romance. Se para Barthes (2004), que defende uma centralidade do texto
narrativo e a morte do autor, a identidade do autor é o que se perde pela escrita, para Cavarero a
biografia é um gênero que edifica pela narrativa uma identidade artificial do ser narrado através
de uma construção retórica do eu. De acordo com essa visão, o romance seria uma espécie de
modelo para toda narrativa de uma história de vida, e a escrita não realizaria a essência de uma
pessoa, mas criaria artificialmente sua identidade.
Ao inserir em sua Tetralogia uma protagonista cujo primeiro nome coincide com o seu
pseudônimo – Elena – e que, além disso, se admite reflexo da amiga biografada, numa aparente
confusão identitária, Elena Ferrante, como já mencionei, joga com os preceitos de narrativa
biográfica/autobiográfica. Se o pacto autobiográfico definido por Lejeune (2008) depende
justamente da afirmação no texto de uma identidade, remetendo ao nome do autor registrado na
capa do livro, Ferrante se utiliza desse dispositivo para jogar com a confiança do leitor.
3. A margem da narrativa
Narrar a distância dos acontecimentos tem a vantagem de tornar mais difusos os limites
entre realidade e ficção, em especial em uma série que, construída a partir de uma protagonista
homônima ao pseudônimo de uma autora de quem ninguém conhece o rosto, joga para o
leitor a responsabilidade de decidir o que há de real ou não nesta narrativa. Mas a distância,
na Tetralogia, não se dá apenas no tempo passado: ela é também espacial. Grande parte dos

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

187

ESTUDOS LITERÁRIOS

fatos ocorrem em um bairro do subúrbio de Nápoles, no sul da Itália, em especial nos dois
primeiros volumes da série A amiga genial e História do novo sobrenome, quando o mundo das
duas protagonistas ainda se resume majoritariamente ao bairro sem nome onde cresceram, ao
centro de Nápoles (onde sentem-se estrangeiras na terra natal), ou à ilha de Ischia, no golfo de
Nápoles, onde passam as férias. Apesar disso, no presente da narrativa a personagem vive fora
de Nápoles, e narra os acontecimentos em Turim, no extremo-Norte da Itália.
O fato de que essa protagonista tenha feito um percurso ascendente, indo cada vez
mais ao Norte ao longo de sua vida, é bastante simbólico no contexto histórico da questão
meridional italiana. Aqui, desejo ressaltar que essa distância, tanto temporal quanto física, dos
fatos e dos ambientes narrados, gera uma mudança de perspectiva essencial para a narrativa. O
exílio autoimposto pela personagem, que, entre as duas amigas, é quem sempre foge, seja da
cultura originária, da cidade natal ou do casamento, é o que lhe permite ver outras regiões da
Itália, conhecer uma diversidade de culturas, dissociar-se de sua napolitanidade para, só então,
ligar-se a ela. É a visão de fora que traz para Lenù um novo olhar sobre o bairro onde cresceu,
seus habitantes, Nápoles:
O puro e simples fato de me encontrar naquele lugar constituía a meus olhos
a prova de que o bairro, Nápoles, Pisa, Florença, Milão e a própria Itália
eram apenas fragmentos minúsculos de mundo, e que seria bom eu não me
contentar mais com aqueles fragmentos. Em Montpellier percebi a limitação
que eu tinha, da língua com que me expressava e com a qual tinha escrito.
(FERRANTE, 2017, p. 16)

Ao longo da narrativa, enquanto Lenù se afasta de Nápoles, ela identifica as próprias
limitações principalmente por meio do julgamento dos outros. É pelo olhar do outro que em
geral ela busca o conhecimento de si, a unidade de seu sujeito, a referência para contar a própria
história. A personagem se mostra sempre muito consciente da opinião alheia, e se molda
para caber no papel que deseja construir para si. Decerto o olhar de superioridade do italiano
setentrional sobre o meridional afetou de modo determinante a sua maneira de ver a si mesma,
assim como seu bairro e a cidade natal – Nápoles –, a ponto de achar defeito na limitação de
sua língua, na fragmentação de seu espaço. Sua napolitanidade, desse modo, se reflete em um
sentido de inferioridade em relação a seus pares em todos os seus outros lugares de convívio, de
forma que ela constantemente precisa se ajustar, apaziguar os gestos, diminuir o tom, adequar
as vestes.
A experiência do autoexílio surge nessas marcas, nas palavras ásperas que associa
com frequência ao próprio dialeto, na descrição que faz de seu bairro: o cinzento das ruas,
a degradação dos ambientes. E é só no exílio que Lenù se permite escrever – estar no bairro,
envolta pela vida fervilhante, no meio dos acontecimentos, não lhe dá tranquilidade o bastante,
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pelo mesmo motivo que os primeiros anos de vida das filhas a afastam da escrita: como disse
Virgínia Woolf (2014), para escrever, uma mulher precisa ter um teto todo seu, um espaço
próprio, silencioso. Em Nápoles, o que não há é silêncio: para narrar a cidade, é preciso estar
fora dela, longe o bastante para ouvir seus sons tão somente através do fio condutor da memória.
O mesmo raciocínio também serve para a narrativa de Lila. Narrá-la só é possível na
sua ausência, no seu desaparecimento. Sua presença e sua recusa em servir de molde para
a narrativa, sua justificativa em ser um esboço, para sempre um rascunho de si mesma,
desautorizam a escrita de Lenù. No entanto, o desejo que a personagem tem de narrar e de
ser narrada, apesar dessas negativas, é patente: seus cadernos, seus longos monólogos com a
amiga, convocando-a a tomar parte de sua história, assim como, mais tarde, já adultas, os seus
telefonemas, comprovam esse desejo. E, como não poderia deixar de ser, o desejo de Lenù em
encontrar sua própria unicidade mistura-se ao seu desejo de encontrar a unicidade da amiga.
Se é impossível narrar a amiga sem falar de si, assim como é impossível narrar a si sem falar
do bairro, nessa simbiose narrativa Lenù busca também a si mesma, construindo uma unidade
retórica para seu sujeito, para o sujeito da amiga e para o lugar onde nasceu. Tal exercício
biográfico, independentemente do caráter real ou ficcional de sua autoria, nunca poderia deixar
de ser um romance.
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A TRADUÇÃO COMO FIO CONDUTOR DA POÉTICA DE EMILIO
VILLA1
Nayana Montechiari Crescencio
PPGLEN UFRJ
Die Übersetzung ist die Überführung der einen Sprache in die andere durch
ein Kontinuum von Verwandlungen. Kontinua der Verwandlung, nicht
abstrakte Gleichheits – und Ähnlichkeitsbezirke durchmißt die Übersetzung
(BENJAMIN)2
Se le parole avessero un senso solo, quello del dizionario, se una seconda
lingua non venisse a sconvolgere e a liberare “le certezze del linguaggio”, non
ci sarebbe infatti la letteratura.
(Barthes)3

Para uma breve apresentação do artista multiforme Emilio Villa, iniciaremos nossa
comunicação em Affori, periferia de Milão, em 1914 – ano que a Primeira Grande Guerra se
instaura. Neste mesmo ano nasce Emilio Villa, em uma Itália conturbada, dividida política
e linguisticamente, onde anos depois, durante o regime fascista, “o italiano se configura[ria]
como língua imposta pela autoridade institucional (...) [que] conduz[iria] uma campanha
anti-dialetal” (TAGLIAFERRI, 2004). Ele “não resistirá à tentação de encaixar palavras ou
expressões dialetais correntes” (TAGLIAFERRI, 2004) em seus textos, assim como palavras
inventadas.
1 O texto integra a dissertação em andamento no Programa de Pós-graduação em Letras Neolatinas da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2 “A tradução é a passagem de uma língua para outra por uma série contínua de metamorfoses. Séries
contínuas de metamorfoses, e não regiões abstratas de igualdade e de similitude, é isso que a tradução
percorre.”
(Tradução Susana Kampff Lages, 1998 - grifo nosso)
3 “se as palavras tivessem somente um sentido, o do dicionário, se uma segunda língua não viesse
perturbar e liberar as ‘certezas da linguagem’, não haveria literatura” (Tradução de Geraldo Gerson de
Souza).
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Emilio Villa era um reflexo desta nação, um tecido costurado com diversos fios, de
diversas cores. Os fios linguísticos dos idiomas que estudava, escrevia e traduzia, nas cores das
múltiplas culturas que visitava e revisitava a cada produção poética, crítica ou tradução. Não se
sentia pertencente à Itália como nação, mas era parte do tecido linguístico e brincava com esta
diversidade. Seus poemas são carregados de história, uma imensa riqueza linguística italiana e
de muitos outros idiomas que Villa dominava em seu idioleto. Villa foi um poeta preocupado
com a língua e com a linguagem. Sua obra crítica e poética apresenta diversos textos ligados
aos temas filológicos e linguísticos, apresentando o cuidado com a escolha das palavras e a
preocupação de seus estudos da tradução.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Villa se viu obrigado a servir as forças armadas,
porém foi desertor. Aprisionado em um campo de prisioneiros, na Holanda, sobreviveu de suas
leituras de Dante e Goethe (TAGLIAFERRI, 2004. p. 40), retorna à Itália onde consegue fugir
e tornar-se clandestino dentro de sua própria terra natal. Assim nascia “Il Clandestino”, título
concedido por Aldo Tagliaferri (2004), seu amigo, aluno e biógrafo.
Em 1951, viaja ao Brasil e apresenta uma exposição de arte no MASP, a convite
de Pietro Maria Bardi, por reconhecimento de seu grande talento como crítico de arte. Por
dois anos Villa colabora com as exposições no MASP e nas revistas Habitat e O Nível. Sua
participação na exposição do Museu de Arte de São Paulo, como curador da exposição didática
“Pré-história e Povos Primitivos” lhe rendeu grandes frutos. Entre 1950 e 1951, Villa estreitou
laços com Ruggero Jacobbi, cenógrafo italiano que estava no Brasil neste mesmo período, com
os irmãos Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari, pertencentes ao efervescente Grupo
Noigandres. Assim como atestado nesta tese sobre o MASP, de 2015:
Os membros do Studio d’Arte Palma [Roma] continuariam auxiliando o MASP
na preparação de futuras exposições didáticas, com destaque à figura do poeta
Emilio Villa, fundamental na preparação da segunda exposição didática “Préhistória e Povos Primitivos”, projetada em 1947 e montada posteriormente,
em 1950. Entre 1950 e 1951, Villa viveu no Brasil, onde colaborou com Bardi
nas atividades do MASP e nas revistas Habitat e O Nível. Além disso, estreitou
amizade com o cenógrafo italiano Ruggero Jacobbi, que estava no Brasil e
envolveu-se com os iniciadores do concretismo brasileiro, os irmãos Augusto
e Haroldo de Campos e Décio Pignatari. (BARBOSA, 2015)

Nestes dois anos, Emilio Villa escreveu poemas em terras brasileiras e em uma língua
que chamaria de “brasileiro”, um português carregado com uma gramática própria villiana,
assim como afirmava Herberto Helder (1997), anos mais tarde em seu livro Ouolof – poemas
traduzidos para o português, onde publica um destes poemas como se o tivesse traduzido, em
um ato libertino. Ainda no Brasil, Villa (1952) publica um artigo sobre a “língua brasileira”
intitulado: Os puristas são enfadonhos e inúteis, para a Revista Habitat e produz ainda um livro
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sobre a flora brasileira, com fragmentos de poemas e ilustrado pelo artista plástico Roberto
Sambonet.
Ao retornar à Itália, depois desta “parentesi brasiliana”, dedica-se aos estudos do Livro
de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, numa tentativa de produzir uma tradução completa e
imparcial bíblica, diretamente traduzida do hebraico, uma versão “mitopoietica4 e letteraria”
(TAGLIAFERRI, 2004. p. 94).
E desta fase enigmática de sua vida, contemplamos o enigma Villa: sua produção
artística não era somente voltada para a crítica de arte, à qual foi amplamente reconhecido,
Villa foi poeta, filólogo, exegeta e linguista de línguas semíticas, grande incentivador das artes
plásticas, amigo de Duchamp, Alberto Burri e Lucio Fontana, traduziu a Odisseia, a Bíblia do
hebraico, traduziu tabuletas mesopotâmicas, criou poemas em francês, inglês, latim, grego e em
“brasileiro”, além dos dialetos e línguas inventadas.
Aproximadamente em 1980, escreve o poema manuscrito Poesia è, objeto de estudo
desta pesquisa de mestrado, este é apenas um dos diversos poemas escritos por Emilio Villa,
porém é um poema com características especiais. A escolha deste poema deu-se por alguns
fatores: primeiro porque este poema envolvia um mistério: em nota prefaciando a publicação
deste poema, Cecilia Bello Minciacchi afirma que foram desfeitos alguns erros de digitação e
que este poema foi escrito em fólios soltos, não datados, tampouco numerados, o que sugere
uma sequência arbitrária, livre, aleatória, características tipicamente villianas. Fez-se necessário
descobrir a divisão dos fólios, ou pensar uma possível divisão através do corpus e do conteúdo
semântico do poema, já que o poema foi publicado sem marcar da divisão destes fólios e sem
uma revisão crítica apontando onde estariam os erros de digitação que foram indicados na nota
introdutória. Segundo porque era um poema em metapoesia, um poema que fala sobre a arte
da poesia e de fazer poesia; e por último porque seria possível falar da vida e da obra como
um todo, de Emilio Villa através deste único poema, incluindo sua passagem pelo Brasil, sua
relação com as artes plásticas, com a crítica de arte, com o fator identitário na Itália, dos seus
labirintos e poemas visuais.
Durante nossa pesquisa, encontramos o poema Poesia è publicado em três formas:
manuscrito (em nove folhas soltas e não numeradas), digitado segundo o manuscrito original
(seguindo a forma e divisão do original) e digitado arbitrariamente (impresso de forma contínua,
4 ETIMOLOGIA: do grego mythopoïēis
mitopoiètico agg. [der. di mitopoiesi] (pl. m. -ci). – Relativo alla creazione dei miti: facoltà m.,
l’attività spirituale creatrice dei miti, che già Platone considerava più particolarmente propria dei poeti,
distinguendola dall’attività più specificamente teoretica, generatrice di verità e di conoscenza, propria
dei filosofi: il periodo m. della letteratura greca. Disponível em: http://www.treccani.it/vocabolario/
mitopoietico/ Acessado em: 22 de maio de 2019.
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separado apenas por estrofes, porém sem marcas de divisão dos fólios).
Através da descoberta desta publicação do manuscrito digitalizado, o suporte ou a
apresentação hipertextual do poema poderá ser pensado segundo o conceito de hipertexto como
apresentação de informações escritas organizadas de tal forma que o leitor tenha a liberdade de
escolha, de seleção de caminhos de leitura, de sequências associativas, sem um encadeamento
linear. Além disso, poderemos considerar a (im)possibilidade da tradução de um poema
labiríntico e a própria leitura labiríntica como potencializadora da obra.
O principal objetivo de nossa pesquisa é traduzir e analisar as folhas soltas do poema
Poesia è, refletindo acerca da construção da escrita metapoética e labiríntica, repensando o
poema de Villa, experimentando-o, desconstruindo-o e às suas múltiplas formas labirínticas.
Analisando o corpus do poema podemos afirmar que o que chama atenção inicialmente
é a metalinguagem, a poesia autorreferencial, a preocupação do poeta em descrever o próprio
fazer poesia e o que é ser poesia. Poesia è foi criada em metapoesia, descrevendo a poesia como
objeto de arte e como ação criadora: uma construção labiríntica e enigmática. Um “microcosmo”
que fala de si mesmo, que busca a construção de sua própria identidade enquanto poesia.
Segundo Haroldo de Campos, metapoesia:
Trata-se de um poema que se questiona a si mesmo sobre a essência do poetar,
num sentido muito diferente, porém, das “artes poéticas” versificadas da
preceptística tradicional: o que está em causa não é um receituário de como
fazer poesia, mas uma indagação mais profunda da própria razão do poema,
uma experiência de limites. (CAMPOS, 1977. p. 36)

Haroldo de Campos (1977) descreve a metapoesia como um questionamento “sobre si
mesmo”, o metapoema é um poema sobre a sua própria essência, sobre a alma do poeta enquanto
poeta e sobre a poesia em si. Um questionamento existencial, uma “indagação” intrínseca sobre
o ser e fazer poesia. Uma linguagem própria ao poeta sobre a arte de poetar, construída na
“palavra sob a palavra”.5 Villa sutilmente transportava poetas, poesias e referências dentro do
que considerava ser poesia, através de palavras inventadas ou versos inteiros.
Podemos alcançar o conceito de labirinto para a análise de nosso poema ao percorrer
infinitamente as múltiplas possibilidades de caminhos: percursos da linguagem poética. A (im)
possibilidade de leitura atravessa a multiplicidade de caminhos, cria múltiplas possibilidades de
entradas e saídas e uma impossibilidade de leitura única, fazendo o leitor perder-se no labirinto,
sem perceber sua entrada. Ao perder-se o leitor encontra-se dentro do poema e da linguagem
villiana.
5 Referência ao livro “As palavras sob as palavras”, de Jean Starobinski sobre os anagramas de Saussure
e sua pesquisa sobre os hipogramas, as palavras-tema que permeariam a poesia latina.
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Pensar Poesia è6 como paisagem labiríntica, é pensar a poesia como um todo, seu suporte
físico, isto é, a poesia manuscrita de folhas soltas e não numeradas. Cria-se assim a liberdade de
leitura e a liberdade de entrada e saída do labirinto. O leitor é o autor de seu próprio texto, tece
sua própria leitura com o fio de Ariadne que foi dado a Teseu para sair do labirinto.
A paisagem labiríntica permite relacionarmo-nos com a obra voluntariamente. Um
abrir-se ao fora, explorar o universo imagético e enigmático do labirinto. Explorando a
subjetividade da construção poética e do próprio sujeito criam-se caminhos para esta relação. A
paisagem labirinto, que descrevemos aqui como o poema integral (o manuscrito, o poema como
obra de arte visual) é a entrada e a saída para o labirinto.
Ainda acerca do poema Poesia è, podemos afirmar que, não obstante o suporte que o
sustenta, este é uma “obra aberta” 7. Mesmo em seu suporte fixo, o livro impresso, privado de
uma sistematização de critérios para a separação das estrofes e de uma aproximação realista do
corpus original, o poema não perde sua essência de “obra aberta”. Segundo Eco (1991):
(...) uma obra de arte, forma acabada e fechada em sua perfeição de organismo
perfeitamente calibrado, é também aberta, isto é, passível de mil interpretações
diferentes, sem que isso redunde em alteração de sua irreproduzível
singularidade. Cada fruição é, assim, uma interpretação e uma execução,
pois em cada fruição a obra revive dentro de uma perspectiva original.
(ECO, 1991, p. 40)

Umberto Eco descreve que a obra de arte, mesmo quando “acabada e fechada”, isto
é, enquanto obra concluída, um organismo perfeito, é também uma “obra aberta”. Neste
sentido, não só as obras inacabadas ou incompletas seriam passíveis de interpretações por sua
inconclusão, uma obra de arte pode ser compreendida livremente e inventivamente. Toda obra
de arte é “aberta”, pois permite ao espectador a liberdade de interpretação, sem perder sua
singularidade e originalidade. Cada espectador cria uma perspectiva própria, o que faz a obra
viva e orgânica, dentro do universo de sua interpretação singular.
Poesia è é um poema “fechado” enquanto obra completa, porém é uma “obra aberta”
enquanto poema. A essência do poema é ser livre, a escolha das palavras minuciosamente feita
pelo poeta poderia ser pensada como um sinônimo de hermeticidade, porém o jogo de palavras
e sua polissemia dão ao leitor a liberdade de interpretação. Mesmo quando analisamos o corpus
do poema impresso em livro, de forma contínua, o poema ainda é uma “obra aberta”. Em seu
suporte manuscrito, com suas folhas soltas e múltiplas formas de leitura, o poema ganha ares
labirínticos. Transgride a forma comum de leitura corrente, e manipula o leitor a interagir com
6 Poema integral em anexo.
7 Obra Aberta: Umberto Eco.
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o labirinto da linguagem. O leitor se encontra diante do fio de Ariadne e seguindo em busca da
saída ou da possível solução do enigma do labirinto.
Enquanto tradutor, Emilio Villa traduziu ainda tabuletas mesopotâmicas, o antigo
testamento e a Odisseia, esta diretamente do grego. Traduzia sua língua materna em italiano,
traduzia sua língua de seminarista em italiano. Traduzia-se em francês, inglês, grego, latim e
em “língua brasileira”. Traduzia-se e ao traduzir-se recriava a si mesmo. Superou o enigma e
transbordou o sistema linguístico hermético e conciso e o cânone artístico, transitando em todas
as artes. Transborda a literatura em objetos de arte, em poemas visuais. Traduzia-se em obra
de arte. Esta é uma das pretensões desta comunicação: traduzir o poeta Emilio Villa através de
sua obra.
O poeta-tradutor considerava que a tradução soluciona a inquietação do texto quando
faz uma escolha e decide um caminho:
Consideramos então a realidade do texto assim como ele se encontra, e de
acordo com a inquietação que este nos oferece: a tradução domina e corrige
vitalmente essa inquietação, e a esconde, principalmente, aos olhos do leitor.
A domina no sentido de que a tradução faz uma escolha; decide.8 (VILLA,
2005. p. 421 – tradução nossa).

A tradução de um poema de um artista que se traduz em diversas línguas, que se traduz
enquanto objeto de arte, como o próprio Emilio Villa faz – quando escreve em Italiano, em
“brasileiro”, em francês, inglês, grego, latim e línguas semíticas – é uma tarefa árdua. Faz
com que se repense não só a tarefa do tradutor benjaminiana, como intenção, mas antes ainda,
repensar o original enquanto tradução primeira: a tradução de uma poesia enquanto objeto de
arte e inversamente.
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RISO AMARGO E CRÍTICA VELADA: O TEATRO DE MAQUIAVEL
Priscila Nogueira da Rocha – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ
O teatro no Renascimento Italiano
A Itália, desde o século XIV assumiu a hegemonia da história da cultura, com base na
Antiguidade Clássica, manifestou-se incentivadora de uma atividade artística sem parâmetros
recuperando trocas de sociabilidade, tanto no interior dos palácios como nas praças públicas.
Nas cortes, as festas aumentaram e os espetáculos, torneios, entremezes ou danças exibiam
luxos e riquezas. As representações se adequavam perfeitamente às praças de suas cidades, com
suas formas retangulares, profundas e quase sempre cercada por edificações. Essa configuração
seria transposta anos mais tarde para uma estrutura fechada, dando origem ao edifício de palco
italiano. André Chastel (2012) em seu livro sobre o Renascimento afirma que, a decoração não
era o mais importante em uma representação, mas o lugar onde seria apresentada. Poderiam
ocorrer em três lugares: na praça pública, em alguma sala organizada dentro de um convento ou
de um palácio ou em um pátio. Verifica-se então que o lugar onde aconteciam as apresentações
medievais permanece o mesmo, as praças, que pertenciam ao público em geral, porém os pátios
foram adequados para nobreza, que escolhia quem poderia assistir. O pátio foi substituído
gradativamente por um salão ducal como uma localização favorável para as performances
dramáticas, construído para atender ao deleite da nobreza ascendente. Apesar da crise política
que a Itália atravessava no início do século XVI, as cortes mantêm sua liderança como centros
de difusão e patronato cultural, principalmente com os Medici em Florença e os Este em Ferrara,
e também em Roma, que tinha nos papas seus principais patronos artísticos. Isso não significa,
contudo, que a corte da Renascença seja um ambiente diferente daquele do século XV, no sentido
de que o senhor se torna um soberano mais atento às dinâmicas políticas e ao uso da arte e da
literatura como instrumento para aumentar seu prestígio. Em um primeiro momento, enquanto
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ainda estava sendo construída a nova dramaturgia, os espetáculos apresentavam um programa
duplo: textos clássicos no original e adaptações em língua vernácula. Consequentemente, o
escritor vê sua liberdade de ação diminuída e torna-se cada vez mais um assalariado do príncipe
a quem ele está economicamente ligado e a quem ele deve obediência.
Assim, o teatro se revolucionou com obras de fundo histórico, obrigando para isso
os autores a buscar nos clássicos gregos e latinos suas inspirações, principalmente, no caso
de Maquiavel, nas obras de Plauto, Terêncio e nas novelas de Boccaccio, que, embora não
tenha sua produção estritamente ligada ao teatro, teve grande papel influenciador em seu
ressurgimento. E é neste cenário de ruptura do teatro renascentista com as tradições do teatro
medieval, em particular a temática clerical e o teocentrismo, passando a representar as ideias
do novo entendimento da natureza e do homem promovido pelo Umanesimo (Humanismo),
movimento intelectual ligado às letras e aos estudos greco-romanos, análogo ao Renascimento.
Estudam-se as humanae litterae em comparação as divinae litterae. O humanismo traz como
base o homem não mais ligado ao divino, mas um ser livre e sem preconceitos com sobre o
ambiente em que vive e o homem não vive com o pensamento de ser corrompido pelo pecado,
mas com a ciência de saber que tem o livre arbítrio para seguir sua vida segundo sua própria
vontade, e em consequência disso o homem passou a ocupar o espaço central, antes dedicado
às deidades. Naquele momento sócio-artístico cultural é possível verificar que houve uma
verdadeira recriação das estruturas teatrais na Itália, através de representações do chamado teatro
humanista, que tinha como experiência a imitação da comédia clássica. Encontram-se nessas
novas obras elementos da comédia latina, bem como das novelas do Século XIV (Trecento).
De modo geral, as festas poderiam ser divididas de duas formas: a primeira compreendia
espetáculos reservados exclusivamente a senhoria e aqueles que tinham relações com eles, que
eram convidados a assistir. Neste momento ainda não existiam atores profissionais, que surgem
somente na segunda metade do século XVI, então neste momento, as obras eram encenadas por
membros da elite dominante no interior de suas casas, preparadas com esse objetivo por atores
que também pertenciam a mesma família que oferecia o entretenimento. Exemplos desse tipo
são as compagnia della calza (de Veneza) e compagnia della cazzuola (de Florença), formadas
por jovens nobres que organizavam os espeaculos entre os séculos XV e XVI. Eram atores
amadores (dilettanti), porém não se deve pensar que com isso os espetáculos eram improvisados.
A segunda forma de festa era a que tinha seus espetáculos dedicados ao povo, que eram,
porém, somente espectadores, uma vez que não podiam participar ativamente da apresentação
dos espetáculos oferecidos. Sforza (2008, p. 30) salienta que existia uma motivação política por
trás das festas e das encenações, que não tinham somente como finalidade divertir o povo, mas
de associá-lo ao exercício do poder, convencendo-os de seu papel de súditos, deslumbrando-os
com a magnificência de uma vida que jamais poderiam ter, porém afastando-os do tempo
ordinário e inserindo-os em um tempo incomensurável, ou seja, o tempo ideal da celebração.
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O teatro no Cinquecento
O Renascimento é a primeira época da história do teatro moderno que estabeleceu uma
relação entre público e autor. Nenhuma outra experiência artística soube como o teatro explorar
a possibilidade do confronto entre a tradição e a inovação. Uma experiência não só literária e
linguística, bem como institucional, pois se verifica o aparecimento de profissões ligadas ao
teatro como: iluminadores, figurinistas, comediógrafos, etc.
A primeira comédia teatral do período de que se tem conhecimento é La Cassaria, de
Ludovico Ariosto (1474-1533), escrita em 1507, mas encenada pela primeira vez apenas no
carnaval de 1508, em Ferrara. Ariosto é influenciado, nessa obra, não por um texto único da
comédia latina, mas em uma mistura de vários enredos vindos de comédias diversas1 como
pela Mostellaria (Os Fantasmas) de Plauto e pelo Heautontimoroumenos (O Autopunidor) de
Terêncio, usando a estrutura plautina do teatro clássico, escrita em prosa, dividida em cinco
atos, com um diálogo bem teatral, trazendo pela primeira vez uma linguagem cômica ao teatro,
bem como uma relação entre este e a cidade, encerrando com uma pacificação geral e o triunfo
dos jovens. Em 1509, Ariosto a converte em verso, juntamente com a comédia I Suppositi,
usando hendecassílabos esdrúxulos, provavelmente para manter uma harmonia renascentista.
Embora tenha sido esta a primeira comédia do renascimento, somente La Calandria, do cardeal
Bernardo Dovizi da Bibbiena (1470-1520), representada à corte de Urbino em fevereiro de
1513, e publicada em Siena, em 1521, a primeira a alcançar um valor de arte. Inspirada na
Casina (186 a.C.), de Plauto e em Menaechmi (Menecmenos) (195 a.C.), a obra trata da história
de dois gêmeos, Lidio e Santilla, que se encontram em Roma, porém sem saber da existência
um do outro, uma vez que cada um acreditava que o irmão estivesse morto. É uma comédia de
enganos e situações cômicas, resolvidas ao final da história.
Berthold (2006), ao falar sobre o teatro renascentista, reafirma sobre as cópias ou versões
de peças da Antiguidade, como as de Terêncio, Plauto e também de Aristófanes. A autora
afirma que a retomada do drama e da comédia clássica teria seu marco inicial em 1486, com
a apresentação, em língua vernácula vulgar, direcionada a um público amplo e heterogêneo,
de Menaechmi (Os gêmeos) de Plauto, seguida por outras representações, também em língua
local. Em 1491, houve a apresentação de Andria e, em 1499, de Eunuchus (O Eunuco), ambas
de Terêncio. As representações, em sua maioria, ocorreram em Ferrara, e eram mecenadas pela
corte ducal local, porém também aconteceram apresentações nas cidades de Mantova, Florença,
Veneza, Urbino, Siena, Nápoles e Roma, com obras de Aretino, Ariosto, Bibbiena e Maquiavel.
O público da corte, geralmente culto e refinado, se mostrou capaz de apreciar os textos e as
apresentações encenadas.
1 Aumentando a ideia de contaminatio e baseando seu texto não só nas comédias latinas, mas na literatura
italiana também, com o uso de temas e motivos das novelas do Decameron, de Boccaccio.
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A comédia do Cinquecento, em sua grande variedade de autores e títulos, interpreta o
gosto pela conversação, dialoga com a influência de Plauto e Terêncio, porém traz - em alguns
casos - aspectos da própria contemporaneidade, podendo ser entendida como uma leitura do
antigo, conduzida pelos modernos que querem representar sua própria modernidade sem deixar
de lado a estrutura clássica.
Foi Maquiavel quem iniciou a mudança desse paradigma ao escrever a Mandragola,
uma peça que não era nem versão nem tradução, onde faz uma crítica à sociedade da sua época,
ainda que camuflada sob um verniz de comédia de costumes, o que estava longe de ser a norma
daquele período. Os autores dramáticos do teatro cortesão pertenciam, em sua grande maioria, à
corte ou eram favoritos dos principais amantes da arte teatral. Suas peças normalmente falavam
de comédias antigas, pastorais, contos, peças populares, e eruditas; retornavam também neste
período as produções teatrais em língua vulgar, destinadas ao público das cortes e apresentados
em salas adaptadas para a celebração de festas e comemorações, uma vez que os teatros só
seriam construídos na segunda metade do século.
Vale ressaltar que os conceitos de originalidade e plágio em uma obra, sejam nos
clássicos latinos ou renascentistas, não tinham a mesma visão que se tem hoje. A contaminatio
era uma prática aceita e realizada intencionalmente, permitindo que o poeta pudesse imitar ou
homenagear outro autor e/ou obras, e esta junção produzia uma peça nova, original do ponto
de vista da época, passando a servir de modelo para outros autores. São retomados em grande
maioria pelos renascentistas os temas, tipos, lugares-comuns e convenções, podendo ser em
forma de alusão ou parafraseando os textos antigos, introduzindo assim o autor renascentista a
uma tradição clássica. Desse modelo plautino-terenciano seguem as ideias principais:
a) Cena única, vista como uma cena urbana, dentro da dimensão da cidade, burguesa.
b) Divisão do texto teatral em cenas e atos. Em Maquiavel, a obra é dividida em cinco
atos, respeitando o cânone e se mantendo fiel às três unidades aristotélicas2, com um prólogo
e cinco canções: uma que precede o prólogo, e as demais fechando cada ato (com exceção do
último).
c) A situação, o conflito dramático, que em Plauto se concentra no conflito geracional
entre jovens e velhos e nos obstáculos ao amor e nos equívocos a serem removidos.
d) A tipologia, que prevê em um primeiro momento uma distinção social entre servos e
patrões, e diferentes estereótipos: jovens apaixonados, parasitas, soldados, cortesãs.
Verifica-se que a grande representatividade de imitação teatral do século XVI foi Plauto,
2 A saber: tempo (toda a trama se desenvolve no período de um dia), ação (o tema da obra é bem
definido: o engano) e lugar (toda a ação passa-se em Florença). (ARISTÓTELES, 2008, p. 7)
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em que a sociedade se reconhecia nas aventuras entre escravos e alcoviteiros. Vale ressaltar que
grande parte de suas obras foi traduzida e a maioria foi imitada. Seus personagens continuam
vivos na Commedia dell’arte e, até hoje, fazem parte do teatro popular. Considerado um dos
autores mais influentes da literatura universal e um gênio dentro dos palcos, trouxe grandes
contribuições para o estudo da filologia ao usar em suas peças a língua do povo, diferente
da fala ciceroniana, não por falta de conhecimento, já que apresenta metros complicados,
com algumas variações, que se assemelham a modulações musicais, separando suas partes
cantadas ou faladas. Terêncio, por outro lado, aparecia somente pela tradução do Eunuchus por
Jean-Antoine de Baïf (1573) e pela imitação da peça Adelphi em Dissimili, de Cecchi. Suas
obras faziam parte do material escolar e eram usadas no aprendizado de frases latinas. Por usar
o latim corretamente, trazendo uma discrição que um leitor mais ingênuo não perceberia o tom
de conversa polida faz com que seja o autor lido nas igrejas, escolas jesuítas e no salão literário.
Ao criar uma intriga complicada, explica a situação pela boca do escravo, trazendo situações
mais realistas e mais humanas de que em Plauto. Para ele, verdade e humanidade são idênticas,
e talvez por isso não fosse muito referenciado nas comédias renascentistas que preferiam tratar
de assuntos mais alegres e leves.
O teatro de Maquiavel
Ao pensar nas comédias de Maquiavel, é possível verificar que estas são um retrato
de sua civilização, da sociedade em que viveu e seus costumes, atribulações e contradições
no Século XVI, período propício para as comédias, um gênero que permitia ridicularizar os
vícios, caricaturar os viciosos, censurar ironicamente as ideias, costumes, pessoas e instituições.
Retomar os modelos clássicos e reelaborá-los era um pretexto para expressar todo o desconforto
daquele mundo. Ao utilizar temas e tipos da comédia latina, representantes de uma cultura e
um ideal estético considerados de alto nível, servem para refletir e distinguir sobre a vida e o
mundo contemporâneo.
O cômico de Maquiavel tem espírito burlesco e irreverente ao atacar a moral e os valores
da época. As relações entre os personagens mostram que o confronto entre homens e possível
apenas em formas distorcidas e dominadas pela ficção. Cada personagem é um tipo diferente,
de acordo com a variedade dos modelos humanos. Destes modelos surge uma comicidade de
esquerda, quase diabólica, bem distante daquela hedonística de Boccaccio, mesmo sendo esse
o paradigma da linguagem cômica de Maquiavel.
Em Il Principe Maquiavel propõe uma regra na qual as oligarquias municipais deveriam
usar o riso e as festas a serviço do poder: “O príncipe deve oferecer ao povo festas e jogos,
em certas épocas do ano”. Como frisa Minois (2003, p. 125), ainda que não seja um princípio
consciente, governar pelo riso, do rei Carnaval ao Papa dos bobos, com uma associação
parodística e reveladora. E acrescenta:
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O soberano cômico, imitando o soberano sério, confirma o poder deste último;
o riso de um só faz exaltar o poder do outro, porque não há alternativa. Rir da
paródia do poder não é rir do poder; este adquire um aumento de legitimidade.
É um jogo que se deve vigiar, mas que na Idade Média respeita as regras, tanto
que o sistema de valores vigente é unanimemente aceito (MINOIS, 2003, p.
125).

E ao aplicarmos esta conceituação na comédia, fica patente o caráter cômico imputado,
por exemplo, às peripécias de Messer Nicia, talvez o maior alvo de riso da obra, e que parodia
justamente as figuras de poder da época.
Segundo Dionisotti (1980, p. 82), “Maquiavel recusou o teatro grotesco e farsesco em
rimas, mesmo nos tercetos que lhe eram tão caros, mas que lhe pareciam incompatíveis com
a tradição clássica”. Notadamente as comédias gregas e latinas, cujo tipo de produção poderia
ser explicado fundamentalmente pelo fato de a Itália ter sido o berço da cultura medieval,
ou centro irradiador dos mandamentos dos representantes de deus no mundo. Florença, na
perspectiva acima referida, seria a primeira cidade, por influência dos Médici, a abandonar
as formas do passado criando outras, que viriam a se constituir em modelos àquelas que já
estavam em gestação. Evidentemente o novo estrato social emergente (burguesia) patrocinou,
através do mecenato, uma série de autores que até então viviam exclusivamente sob a tutela da
Igreja, exigindo dos artistas novas formas expressivas que pudessem refletir novas ideologias
e uma nova mentalidade: o gênero comédia “tornou-se flexível e adquiriu força satírica. E, no
terreno da encenação teatral, a Itália se entregou ao prazer de modo tão livre que deu origem ao
aspecto físico do teatro moderno”. (MOUSSINAC, 1957, p. 192). Maquiavel, depois de muita
maturação formal e temática, realiza no campo cômico uma mudança tão importante como
a que produziu na política, chegando ao formato que para ele deveria ter o teatro cômico, e
com isso lançou as fundações que pavimentariam o caminho para toda uma futura tradição de
autores teatrais.
Muito se escuta sobre a atemporalidade das grandes obras, que nunca deixam de ser
referências mesmo após o passar de tantos séculos. Constata-se este feito nos textos de Maquiavel,
não só por sua obra mais conhecida, Il Principe, que expõe os argumentos e princípios para um
governante perfeito, como também nas suas comédias, principalmente em Mandragola que
mostra na sua trama a corrupção e a falência de instituições das quais se esperaria uma postura
ética, como por exemplo a igreja e a família, e que ao pensar em seus interesses pessoais, vão se
aliar aos demais, não pensando em moralidade ou boas intenções, mas do proveito que poderão
tirar da ajuda prestada. Apesar de escrita há 500 anos, a obra mostra uma atualidade nos nossos
dias como poucas, se firmando como a grande comédia de Maquiavel e do Cinquecento italiano.
E é este status de principal obra do autor (dentro do gênero) e do período que motiva a escolha
de Mandragola como ponto inicial da análise que se pretende realizar nesta tese.
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Foram apresentados alguns fatos considerados importantes para o desenvolvimento
desta Pesquisa, ainda em caráter preliminar, buscando contribuir para o conhecimento do teatro
maquiaveliano, pouco conhecido e estudado sob o viés literário.
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A CONSTRUÇÃO DE DISCURSOS DE REPRESENTAÇÃO DO
MITO DE EVITA:ESTUDO DE DISCURSOS QUE A LITERATURA
PRODUZIU SOBRE O MITO DE EVITA E SUA RELAÇÃO COM O
CAMPO INTELECTUAL E CULTURAL ARGENTINO
Rosa Maria da Silva Faria – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ
A pesquisa pretende investigar representações literárias do mito de Evita e o campo
cultural e literário argentino representado em Tomás Eloy Martínez e José Pablo Feinmann, a fim
de entender como estabelecem relações com a construção do mito popular e discursivo de Evita.
Além disso, investiga como Evita se constituiu como mito popular e figura política estratégica
na Argentina. As inúmeras ficções constroem o mito literário de Evita tomando seu corpo como
permanente símbolo de um projeto político, de disputas ideológicas e de reconhecimento de
direitos trabalhistas, de classe, de gênero e de amparo social, repercutindo na formação do
campo cultural e literário argentino. Desse modo, proponho como objetivos adicionais o estudo
da produção biográfica e ficcional sobre Evita, da construção do mito de Evita e das produções
de intelectuais que discutem e problematizam, explicita ou implicitamente, o mito Evita.
Considerando que cada Evita mostrada na literatura representa a diversidade de
perspectivas políticas, sociais, culturais e ideológicas, a hipótese que norteia esta investigação
é a produção literária de cada intelectual argentino que compõe o corpus desta investigação,
isso denota, explicita ou implicitamente, as múltiplas visões de “Evita”. Cada olhar sobre Evita
representa um posicionamento do escritor, de papel do intelectual, de função da literatura, de
forma literária, de ideia de campo cultural e intelectual literário argentino. Cada intelectual
representa e/ou legitima um marco social, político e cultural, portanto, busca-se entender a
relação que se estabelece entre esse campo intelectual e cultural e o imaginário popular argentino
que instiga a produção de discursos de representação ideológica do mito de Evita.
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Em Peronismo y cultura de izquierda (2013), Carlos Altamirano aponta que a
ficcionalização do peronismo é muito frequente na literatura argentina, desde a década de
cinquenta até os dias atuais, convertendo-se em uma prática narrativa que incorpora uma
multiplicidade de vozes e ideologias que constroem discursivamente uma imagem de Evita e
do peronismo. A figura de Eva Perón despertou paixões e repulsa na mesma medida. Com sua
morte em 1952, observa-se a construção do processo de mitificação de seu corpo, que começa
no velório acompanhado por milhões de pessoas, segue com o embalsamento do cadáver e
chega ao ápice com o desaparecimento do corpo quando militares invadem o edifício da CGT,
onde estava guardado.
A reflexão sobre a natureza dos mitos leva às distintas acepções, no entanto, é importante
assinalar que o mito se constitui em uma realidade social complexa que está presente nos
diversos grupos sociais. Atravessa o âmbito político, social, religioso e artístico, ou seja,
compõe a cultura, a memória e a identidade de um grupo, de um povo, de uma nação. Roland
Barthes em Mitologias, afirma que o mito é uma fala, entendendo-a por linguagem, discurso e
toda síntese significativa, seja verbal ou visual. Nas palavras de Barthes, “o mito não se define
pelo objeto da sua mensagem, mas pela maneira como a profere” (BARTHES, 2007, p. 199).
A literatura representou os usos do cadáver de Evita, alinhavando uma história das apropriações
reais e simbólicas desse corpo e das ressignificações sociais, políticas e ideológicas de um
cadáver predestinado a não morrer, à criação do corpo mítico de Evita.
As décadas de quarenta e cinquenta, segundo Andrés Avellaneda, denotam a consolidação
do caráter político, histórico e ideológico da literatura argentina, marcado pelo posicionamento
“antiperonista” de Borges e “um pacto de leitura que requer a reposição de sentidos que estão
ausentes no texto, mas que estão presentes nos códigos dos leitores” (AVELLANEDA, 2003, p.
121)1. Nas décadas de sessenta e setenta, inicia-se uma proposta de revisão crítica do peronismo
sem o olhar repulsivo do passado e uma reelaboração da linguagem, dos sentidos e das práticas
relacionadas à essa revisão. Avellaneda ressalta que durante a ditadura de 1976 a 1983 produzir
ficções significou, sobretudo, reconstruir sentidos perdidos compulsoriamente, instituindo um
ambiente caracterizado por segredos e códigos de leitura que “convoca seu leitor implícito para
que adivinhe sentidos ocultos [...] o engano persuasivo para prover o código ausente [...] para
falar em tempo de silêncio” (AVELLANEDA, 2003, p. 123)2.
Nos anos oitenta e noventa, a produção narrativa assume um caráter mais político e
ideológico que se associa a produções que remetem à retomada da memória social argentina,
1 un pacto de lectura que requiere la reposición de sentidos que están ausentes en el texto pero que están
presentes en los códigos de los lectores” (AVELLANEDA, 2003, p. 121)
2 convoca a su lector implícito para que adivine sentidos ocultos [...] la trampa persuasiva para proveer
el código ausente [...] para hablar en tiempo de silencio” (AVELLANEDA, 2003, p. 123).
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tendo como elemento propulsor a construção de mitos. De acordo com Andrés Avellaneda,
nesse momento, a ficção histórica se apresenta como um campo de resistência em que, por
meio da narrativa, permite regressar ao passado para falar do presente. Nesse cenário, Evita se
apresenta na literatura como
um enigma que deve ser desvendado, um cadáver que deve ser encontrado
e resignificado, e nesse espaço é onde os textos projetam a força potencial e
perturbadora do cadáver, seu poder para mobilizar e mudar condutas: pessoais,
políticas, estéticas e textuais. Mas, o texto Eva avança de outra forma,
apagando a marca do cadáver para reescrevê-lo como corpo vivo provedor.
(AVELLANEDA, 2003, p. 125-126)3

A literatura mantém relação com a ideologia intelectual da época que se propõe a
retratar, constituindo-se, desse modo, como uma metáfora da realidade. O texto literário pode
aproximar-se dos fatos históricos a partir de elementos que podem ser codificados pelo leitor
no acesso à obra, ou seja, da estratégia escolhida para narrar e/ou descrever os fatos. O texto
ficcional apresenta a forma como a literatura narra e opera com o real. O texto pode conter
dados da realidade, causar impressão de realidade, ainda que não o seja a partir de elementos
verossímeis. Segundo Antônio Cândido em O direito à literatura (2011), a produção literária
tira as palavras do nada e as dispõe como todo articulado: “toda obra literária pressupõe esta
superação do caos, determinada por um arranjo especial das palavras e fazendo uma proposta
de sentido” (CÂNDIDO, 2011, p. 180).
As obras de ficção estabelecem uma conexão com a figura histórica de Evita, no entanto,
a literatura opondo-se ao discurso histórico, não precisa estar presa à “verdade” dos fatos, mas
ao princípio de verossimilhança, segundo Delson Biondo (2005). A produção literária sobre
Evita impulsiona à consciência histórica de um fato histórico que se quis calar por muito tempo,
entretanto, “a realidade não pode ser contada nem repetida. A única coisa que se pode fazer com
a realidade é inventá-la de novo” (MARTÍNEZ, 2004, p. 84). Segundo Delson Biondo (2005),
Eloy Martínez vê a literatura como um veículo que conduz ao conhecimento e entendimento
da realidade cuja linguagem ajuda a construir a imaginação. Sua prática laboral jornalística
estimula profícuos debates acerca da ficção Santa Evita (1995) questionando o valor histórico
de “Evita” enquanto mito político para a Argentina. De acordo com Adriana Ortega Clímaco, em
Santa Evita: o cadáver no centro da narrativa, Tomás Eloy Martínez, põe em cena o inegável: o
destino de Eva Perón intimamente relacionado ao de seu país, Argentina. Narra-se, ou tenta-se
narrar, o modo como esta relação foi criada, ou seja, como se construiu o mito de Evita, tendo
3 un enigma que debe ser resuelto, un cadáver que debe ser encontrado y resemantizado, y en ese espacio
es donde los textos plantean la fuerza potencial y perturbadora del cadáver, su poder para mobilizar
y cambiar conductas: personales, políticas, estéticas y textuales. Pero el texto Eva avanza otro paso,
borrando la marca del cadáver para reescribirlo como cuerpo vivo proveedor. (AVELLANEDA, 2003,
p. 125-126).
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seu cadáver como símbolo. O interesse especial de Tomás Eloy Martínez pelo tema da morte,
que se acentuou com os longos anos do exílio, leva Delson Biondo a afirmar que o romancista se
apresenta como um “embalsamador do tempo”, considerando que os “embalsamadores (como
os romancistas) tentam violentar a dimensão temporal para fazer com que um corpo perdure
para sempre. Tanto a arte do embalsamador quanto a arte do romancista tendem a perseguir a
eternidade” (BIONDO, 2005, p. 14).
Tomás Eloy Martínez em Santa Evita (1995) tenta resgatar, por meio de ações discursivas,
a vida de “Evita” e suas representações simbólicas: sua ascensão social, seu amor idealizado
por Perón e sua eternização mítica pós-morte. Em seu discurso narrativo, “Evita” correspondia
a inúmeras representações da mesma figura, “Evita era millones” (MARTÍNEZ, 2004, p. 57) e
um “Tomás Eloy Martínez ficcional”, reúne relatos sobre “Evita” a fim de evidenciar que ela
“deixou de ser o que disse e o que fez, para ser o que dizem que disse e o que dizem que fez”
(MARTÍNEZ, 2004, p. 20). Em outras palavras, ele “adota o procedimento de posicionar-se
como narrador-personagem dos acontecimentos históricos. Narrador que vai reinventando a
história e personagem que reconstrói os passos de criação da ficção” (NANTES & FLEK, 2017,
p. 183). “Quando tentei narrar Evita percebi que, ao tentar me aproximar dela, me afastava de
mim. Sabia o que desejava contar e qual seria a estrutura da narração. Às vezes não sabia se Ela
estava viva ou morta” (MARTÍNEZ, 2004, p. 54). Considerando o exposto, recorro a Jasinski
quando afirma que,
o resgate do passado histórico é impossível, em função disso, a narrativa
ganha espaço como discurso elaborado que pode recorrer a qualquer referente
cultural, ficcionalizando-o. Evita queria tanto ser atriz que passou para a
história como personagem de ficção da vida, criado e recriado por cada um:
o autor, o Coronel Koenig, o embalsamador Dr. Ara, diretores de cinema e
teatro, o cabeleireiro, o marido Juan Perón, a mãe e tantas outras figuras que
passeiam pelas palavras e imagens de Santa Evita. (JASINSKI, 2006, p. 284)

Tanto “Eva Duarte Perón” como “Evita” representam para a política da Argentina um
ícone que surte efeito no povo argentino até os dias atuais. “Evita” foi adorada e odiada em níveis
extremos, sendo considerada “santa” para alguns e “mito” para outros. Tomás Eloy Martínez,
por meio da ficção, narra sua vida e a trajetória que ela construiu para se estabelecer como mito
político, cultural e ideológico, além de seu papel como primeira-dama da nação Argentina.
“Eva Perón inspira amores e desamores no povo argentino. A figura desta personagem, utilizada
tanto literária quanto imageticamente, está, na maioria das vezes, acompanhada de uma “aura”
mítica” (NANTES & FLEK, 2017, p. 178).
Para José Pablo Feinmann em Siete primeros planos de Eva Perón, embora tenha
sofrido com a doença que a acometeu, por sua morte prematura, Eva permanece única,
como uma luz que não se apaga, um presente constante marcado pela imagem que sua morte
consolidou, da militante bastarda, dura, autoritária, apaixonada pelos deserdados e pela justiça
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social, ressaltando que devemos encontrá-la entre os que se encontram nas classes sociais mais
desfavorecidas, declarou Feinmann ao Jornal Página 12 em 6 de maio de 2019. Ainda, segundo
Feinmann, a imagem de Eva para as classes populares segue como uma ambição política e
ontológica.
Ontológica porque quer ser, ser algo, quer ser o que o Estado pode dar-lhe, quer
ser, afinal, uma objetividade do mundo, uma legalidade instituída e respeitada.
E política porque sabe que com ela chegará ao poder os sindicalistas que
lhe é fiel e os pobres, os “grasitas”, os “morochos” que ela tanto quer, os
bastardos como ela, os que nada tem, nem terras nem nome, só braços fortes,
suor, cansaço e mais-valia. Enche a praça e fala com os “grasitas” durante
horas, pede a eles algo que ela já perdeu, a vice-presidência. Perdeu-a para a
oligarquia, para a Igreja, para os militares. (FEINMANN, 2019)4.

No vídeo La muerte de Eva Perón (2014), José Pablo Feinmann afirma que Eva foi
um grande personagem da história argentina e deixou sua presença gravada para sempre. Para
Feinmann, ela se uniu aos pobres, aos trabalhadores, às mulheres e a toda sorte de indivíduos
socialmente desvalorizados para constituir seu poder político, sua imagem mítica e promover
a mudança social e política demandada pelas massas. Ela criou a Fundação Eva Perón para
expressar seu amor aos mais necessitados, portanto “depois quer a vice-presidência e a pede
a Perón” (FEINMANN, 2014, 12’19”)5. A doença de Evita desestabiliza o projeto político de
Perón, no qual ela se inseria como quadro auxiliar de condução mais importante e estratégica.
Certa de que não lhe resta muito tempo de vida, Evita edita sua segunda autobiografia, Mi
mensaje, que “é o testamento político de uma mulher que sabe que tem a morte na porta do
dormitório” (FEINMANN, 2014, 21’03”)6. E conclui que Eva Perón foi amada, sinceramente,
pelos pobres e odiada pelos poderosos. Feinmann questiona se ambos, Evita e Perón,
pudessem governar juntos, pois, a concepção de Perón era a de comunidade organizada e a
comunidade organizada implica em um projeto de conciliação de classes, beneficiando, dentro
do capitalismo, as classes postergadas socialmente, em oposição à Evita que propõe um projeto
popular, proletário e extremo, nas palavras de Feinmann.
Em Peronismo Filosofía política de una obstinación argentina (2008), José Pablo
Feinmann destaca que a luta de Eva por reconhecimento esteve presente desde seu nascimento.
4 Ontológica porque quiere darse el ser, ser en la modalidad de algo, quiere el ser que el Estado puede
darle, quiere ser, por fin, una objetividad del mundo, una legalidad instituida y respetada. Y política
porque sabe que con ella llegan a la cima del poder los sindicalistas que le son fieles y los pobres,
los grasitas, los morochos que tanto quiere, los bastardos como ella, los que nada tienen, ni tierras ni
apellidos, sólo brazos fuertes, sudor, cansancio y plusvalía. Se juega, aquí, su partida decisiva. Llena
la plaza y habla con los grasitas durante horas, le piden algo que ella ya perdió, la vicepresidencia. La
perdió por la oligarquía, por la Iglesia, por los militares. (FEINMANN, 2019).
5 después quiere la vicepresidencia y se la pide a Perón (FEINMANN, 2014, 12’19”).
6 es el testamento político de una mujer que sabe que tiene la muerte en la puerta del dormitorio”
(FEINMANN, 2014, 21’03”).
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Nascida em um povoado distante do centro urbano, bastarda, atuou como atriz e, para as classes
média e alta da Argentina, foi, imperdoavelmente, ousada ao transgredir as regras sociais abrindo
espaço para as mulheres na política. Para Feinmann, a bastardia é o tema central para entender
a história de Evita, porque representa a busca por ser algo, ter identidade, ter reconhecimento,
portanto Ser. A vida de Eva foi uma constante busca para deixar de ser nada, uma bastarda
nascida em um povoado sem expressão, já que “o bastardo não tem nada. Nem pais tem. Ao
não ter nada, ele não é nada” (FEINAMANN, 2008, p. 3)7, por isso precisa ser vice-presidente
da nação argentina.
Ao largo do século XX, Feinmann se consolidou por sua obra ensaística, entre elas uma
larga produção sobre o peronismo, a organização da série Filosofía aquí y ahora tratando do
peronismo e da construção mítica de Evita e participação como roteirista do filme Eva Perón
(1996) de Juan Carlos Desanzo. Nesse contexto, José Pablo Feinamann articula três imagens de
Evita que correspondem aos distintos momentos do peronismo e da construção de sua imagem
política para o povo argentino. A primeira imagem é a da Eva transgressora que contraria os
valores morais da oligarquia. A segunda figura de Evita era a revolucionária, a que ao mesmo
tempo distribuía brinquedos às crianças e moradia aos pobres e combatia ferozmente aqueles
que se opunham a Perón. Por último, a faceta de Evita como “santa” e representante das classes
baixas, das mulheres e dos trabalhadores.
Evita se estabeleceu como mito na Argentina, tanto em vida quanto após sua morte.
Seu corpo simboliza não só um campo de conflitos e debates ideológicos, sociais, políticos e
intelectuais, mas também uma bandeira de lutas por reconhecimento de classe, gênero, direitos
trabalhistas e amparo social. Como primeira-dama, foi protagonista de uma trajetória que
deixou marcas significativas tanto em âmbito político quanto social, pois conseguiu agregar-se
às classes populares e alcançar notoriedade e magnitude no imaginário popular argentino e
converter-se como figura politicamente estratégica.
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FRONTEIRAS ARTÍSTICAS, CULTURAIS E GENÉRICAS: O POEMA
EM PROSA NAS OBRAS DE CAMILLE LEMONNIER E JORIS-KARL
HUYSMANS
Rubens Vinícius Marinho Pedrosa – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ
Camille Lemonnier (1844-1913) e Joris-Karl Huysmans (1848-1907) são dois escritores
naturalistas que, ao longo de suas trajetórias, se dedicaram a diversos gêneros literários, como o
romance, o conto, a novela, a crítica de arte e o poema em prosa. A presente pesquisa se debruça
sobre este último gênero, buscando compreender de que modo ele se articula com as obras de
Lemonnier e Huysmans, com o projeto de literatura naturalista de ambos os escritores e com o
desenvolvimento do poema em prosa no século XIX.
Os dois escritores que compõem o corpus desta pesquisa nasceram e construíram suas
trajetórias em espaços geográficos diferentes (Lemonnier é belga e Huysmans, francês), porém
se comunicavam através de cartas, circulavam pelas mesmas revistas literárias e efetuavam
diversas trocas, tanto no nível estético quanto de relações úteis no campo literário (BOURDIEU,
1996). Vale ressaltar que Lemonnier e Huysmans circulavam entre os campos belga e francês,
o que era facilitado pelo fato de a França e a Bélgica serem países vizinhos e possuírem em
comum a mesma língua.
Camille Lemonnier é considerado como uma figura de proa do naturalismo na Bélgica,
obtendo reputação sobretudo por uma vasta obra romanesca, na qual se inclui Un Mâle (1882),
Happe-chair (1886), L’Homme en amour (1897) e Adam et Ève (1899). Não obstante, teve
uma prolífica produção literária, se dedicando com igual afinco à crítica de arte, ao conto e ao
poema em prosa. Neste gênero, Lemonnier publicou os volumes Nos flamands (1869) e Croquis
d’automne (1870). O primeiro se configura como uma obra híbrida, que participa dos gêneros
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poema em prosa, crítica de arte, crônica e reflexões. Os textos que compõem Nos flamands têm
em comum o apreço pela tradição pictural flamenga que permeia a obra de Lemonnier. Croquis
d’automne, como o nome indica, se apresenta como uma série de croquis de paisagens cujas
cores remeteriam ao outono. Apesar da referência explícita ao croqui, gênero pictórico esboçado
que se encontra na escala mais baixa de prestígio entre os gêneros picturais, os poemas em
prosa do volume trazem uma exuberância de cores e representações detalhistas que remetem à
pintura flamenga.
Joris-Karl Huysmans possui uma obra romanesca na qual se incluem romances
estritamente naturalistas, como Marthe; histoire d’une fille (1876) e Les Soeurs Vatard (1878)
e obras nas quais os procedimentos e preocupações existentes neste movimento literário
parecem menos evidentes, porém são igualmente reconhecidos como em À rebours (1884),
En route (1887), Là-bas (1891) e La Cathédrale (1898). Assim como Lemonnier, Huysmans
se dedicou à crítica de arte e ao poema em prosa, além de ter escrito novelas como Sac-au-dos
(1878/1880) e À vau-l’eau (1882). Em 1874, publicou o volume de poemas em prosa
Le Drageoir aux épices. Nesta obra, o escritor começaria a forjar a estética naturalista com
um forte apelo pelo pictórico que será desenvolvida ao longo de sua produção ficcional. É na
ocasião da publicação do Drageoir aux épices que Joris-Karl Huysmans (nascido Jean-MarieGeorges) adotará o prenome pelo qual ficou conhecido. Descendente de pintores holandeses,
Huysmans visava resgatar a sua herança familiar e também demarcar o interdiscurso com a
pintura que estaria presente em grande parte de suas obras a partir de Drageoir aux épices
(LAMBERT, 2017, p. 193; CATHARINA, 2005, p. 104-105). Huysmans retoma o gênero
poema em prosa em 1880, com Croquis parisiens, no qual traz cenários da capital francesa e
seus arredores, demonstrando a aproximação do escritor com a pintura impressionista.
A escolha dos poemas em prosa de Camille Lemonnier e Joris-Karl Huysmans como
objeto desta pesquisa se deve a alguns fatores: o primeiro deles está relacionado justamente à
relação que esse gênero literário mantém com a descrição pictural. No caso dos dois escritores,
tal relação implica uma manifesta afinidade estética de ambos com a pintura de um modo geral
e com a tradição artística dos Países Baixos em particular. O segundo fator a considerar seria
o modo como essa produção em poema em prosa se articula com outros gêneros praticados
por eles, como a crítica de arte, o conto, a novela e o romance. Isso nos leva a considerar a
existência de uma continuidade entre os diversos gêneros literários praticados por Lemonnier
e Huysmans.
É possível pensar que o poema em prosa assimila traços estilísticos de outros gêneros.
Um fator que podemos apontar seria o modo como o poema em prosa teria se desenvolvido,
à revelia de teorias. Não se caracterizando como um gênero ligado à reprodução de modelos,

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

214

ESTUDOS LITERÁRIOS

como a epopeia, o poema em prosa se constituiria, ora a partir de obras que se agrupariam a
partir de características comuns, ora por obras que assim se denominariam (VADÉ, 1996, p.
8). No entanto, seria mais adequado dizer que o poema em prosa se desenvolveu e teve o seu
auge na segunda metade do século XIX, porém, foi sistematizado tardiamente, em estudos
como aquele conduzido por Suzanne Bernard, publicado em 1959 sob o título Le poème en
prose: de Baudelaire à nos jours. Além disso, o poema em prosa seria, por definição, um gênero
híbrido, transitando entre a prosa e o verso. Isso posto, o modo como o poema em prosa se
desenvolveu possibilita a ele uma porosidade com outros gêneros literários, fazendo com que
ele “se deixe interpenetrar por formas genéricas e modelos estéticos” (SCEPI in BONNET &
SEILLAN, 2010, p. 193) e, ao mesmo tempo, que seja mais sujeito a experimentos estilísticos.
Camille Lemonnier desenvolveu, ao longo de sua trajetória, uma obra que, por um
lado, preza pela herança pictórica flamenga, configurando essa estética como pertinente a uma
distinção cultural, sobretudo frente ao campo francês. A estética dos pintores flamengos, entre
os quais podemos citar Pieter Brueghel (1525-1569), Peter Paul Rubens (1577-1640) e Jacob
Jordaens (1593-1678) é transposta em seus romances, contos, escritos sobre arte e poemas em
prosa. As representações realistas e, em alguns casos, cruas, encontradas na tradição pictural
oriunda da região de Flandres seriam igualmente integrantes da literatura naturalista. Por outro
lado, a obra ficcional de Lemonnier, em especial, privilegia as paisagens naturais e o ambiente
campesino, que são temas de inúmeras descrições picturais em suas obras. Assim, Lemonnier
efetua um movimento de afastamento da realidade urbana efetiva no final do século XIX, além
de propor uma certa desterritorialização, imprimindo às obras uma dimensão mítica e panteísta
semelhante àquela encontrada nas pinturas flamengas (REVERZY, 2016, p. 170). Aliadas a
isso, as descrições presentes nessas obras possuem componentes de prosa poética, o que leva a
uma aproximação dos gêneros em prosa praticados por Lemonnier com a poesia. Observando as
temáticas e questões estéticas que são recorrentes nas obras do escritor, é notória a continuidade
existente entre os romances, contos e escritos sobre arte com os poemas em prosa publicados
nos volumes Nos flamands e Croquis d’automne.
O naturalismo de Joris-Karl Huysmans distingue-se daquele de Camille Lemonnier em
relação à ambientação: enquanto o naturalismo deste seria predominantemente campesino, o de
Huysmans seria parisiense ou suburbano, as tramas de seus romances ambientadas na capital
francesa e arredores. As obras de Huysmans dão testemunho das preocupações estéticas de seu
autor. Em Le Drageoir aux épices, é a pintura dos Países Baixos, holandesa e belga, que se
faz presente, seja através da evocação de cenas emblemáticas oriunda dessa tradição artística
(“La kermesse de Rubens”), ou de um pintor em especial, como “Adrien Brauwer”, que também
traz uma transposição de Interior da tabacaria (c.1630-1632). Em Les Sœurs Vatard, temos
transposições de arte com base na pintura impressionista (CATHARINA, 2005, p. 28-29).
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À rebours seria um romance-crítica, colocando a arte em primeiro plano, através da presença de
ekphrasis de quadros, artefatos e objetos de decoração, além de promover reflexões sobre arte e
formas literárias como o próprio poema em prosa, o qual o protagonista Des Esseintes chamava
de “óleo essencial da arte”. Há além disso Là-bas, que através do olhar treinado do escritor
Durtal, associa a estética dos primitivos alemães como Matthias Grunewald (1470-1528) ao
naturalismo, efetuando ainda reflexões sobre este movimento literário. Croquis parisiens, obra
que marca o retorno de Huysmans ao poema em prosa, após a publicação de seus primeiros
romances, traz um apelo pelo banal e pelo cotidiano em suas sete partes intituladas “Les
Follies bergèges en 1879”, “Le Bal de la brasserie européenne à Grenelle”, “Types de Paris”,
“Paysages”, “Fantaisies et petits coins”, “Natures mortes” e “Paraphrases”, pintando tipos e
cenários da capital francesa e arredores em cenas que remetem às pinturas impressionistas e aos
croquis, como o título indica.
A partir do modo como Lemonnier e Huysmans desenvolvem seus respectivos projetos
estéticos, fica patente um entrelaçamento entre as suas diversas produções literárias, entre
romance, poema em prosa, conto e crítica de arte. Isso conduz a pensar na participação dos
poemas em prosa dos escritores na literatura naturalista desenvolvida por eles. Tal pertencimento
seria em parte favorecido pela dinâmica transgênérica que teria o poema em prosa, que faria com
que ele se inscrevesse “em uma relação frontal” que não visaria “nem a transposição de recursos
formais, nem a imitação de categorias rítmicas” (SCEPI In BONNET & SEILLAN, 2010, p.
191). O poema em prosa não teve manifestamente a ambição de ser, em termos de forma, ritmo
e métrica, equivalente ao poema em versos, embora pudesse incorporar tais procedimentos. Isso
colaboraria para que ele abarcasse outros gêneros como a crônica, a crítica de arte, a narrativa,
etc. Indo além, o poema em prosa seria um gênero do qual diversos outros gêneros participam
e, assim, formam a sua singularidade genérica ou a sua genericidade (ADAM, MARTENS, &
WILLEM, 2014, p. 191-192).
É preciso considerar a existência de manifestações poéticas associadas ao naturalismo,
em poema em prosa e mesmo em verso. Este foi praticado por escritores naturalistas como
o francês Henry Céard (1851-1924), que publicou alguns poemas em versos na revista
L’Artiste e os belgas Théodore Hannon, com os volumes Rimes de joie (1882) e Au pays du
Manneken-Pis (1883) e Émile Verhaeren (1855-1916), cujo volume intitulado Les Flamandes
(1883) seria composto de poemas naturalistas (CABANÈS In BECKER & DUFIEF, 2017,
p. 753). A existência de formas poéticas integrantes do naturalismo demonstra ainda que os
movimentos literários não se encerram em si, havendo continuidades e interseções entre o
romantismo e o realismo, entre o naturalismo e o simbolismo, por exemplo. Huysmans, em
carta a Lemonnier, compara Croquis d’autonne à La nature chez ele (1870), volume de poemas
em prosa de Théophille Gautier (1811-1872), devido ao uso da gama de cores e à representação
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pictural da natureza (HUYSMANS, 1957, p. 1). É notável uma aproximação entre movimentos
literários, com Huysmans aproximando Lemonnier, escritor naturalista, de Gautier, que se filia
ao romantismo, em primeiro momento, mas também ao parnasianismo.
Faz-se igualmente necessário situar os poemas em prosa de Lemonnier e Huysmans em
relação às obras que o precederam, em especial Gaspard de la nuit (1842), de Aloysius Bertrand
(1807-1841) e Le spleen de Paris (1869), de Charles Baudelaire (1821-1867). Gaspard de la nuit;
fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot trazia cenários medievais e quadros à moda
da escola flamenga, propondo uma filiação do poema em prosa com a pintura (BOURGEOIS,
2017, p. 3). Em Le Spleen de Paris; petits poèmes en prose, Baudelaire se apoia assumidamente
em Bertrand, porém aplicando a forma literária à descrição da Paris moderna. O poeta trabalha
então temas e personagens banais, por vezes marginais, demonstrando preocupações com o
cotidiano semelhantes às do naturalismo. Há de se ponderar sobre a diferença no tratamento
dado aos temas por cada um dos autores. Porém, observa-se uma continuidade entre os poemas
em prosa de Lemonnier e Huysmans com os de Bertrand e Baudelaire, sobretudo no nível do
diálogo com a pintura e de temas ligados ao cotidiano.
O poema em prosa, que teve seu ápice na segunda metade do século XIX, está
relacionado com a modernidade literária, trazendo uma forma poética maleável que permitia
experimentações com outros gêneros em verso e em prosa e com outras formas artísticas, como
a pintura e a música. Além disso, os poemas em prosa de Lemonnier e Huysmans se vinculam
ao naturalismo, considerando as outras manifestações desta estética em poesia. A literatura
naturalista tem em comum com o poema em prosa a natureza genérica, abarcando características
de outros estilos literários e mesmo de discursos não literários, sendo construído através de
obras que ajudam a constituir as convenções ligadas ao gênero (BAGULEY, 1995, p. 6).
A relação interdiscursiva que Lemonnier e Huysmans mantém com a pintura dos Países
Baixos – no caso de Huysmans, isso aparece principalmente em Le Drageoir aux épices e em
Lemonnier, atravessa grande parte de sua obra - pode ser compreendida, por um lado, como a
apropriação de uma estética integrante do naturalismo e, por outro lado, como a demarcação
de um projeto estético que, no caso de Lemonnier, passa por uma afirmação nacionalista e,
em Huysmans, se configura como o resgate de um passado familiar. Não obstante, a pintura
flamenga e holandesa faz parte de um arquivo comum ocidental, resultado de importações e
exportações de saberes, ou de transferências culturais (ESPAGNE, 2004, p. 6). Os modelos
artísticos, literários e filosóficos, para citar alguns, se alimentariam de importações, o que faz
com que eles sejam, desde o princípio, formas híbridas (ESPAGNE, 2012, p. 21).
O naturalismo pode ser considerado como um movimento literário internacional, tendo
se desenvolvido em diversos países, quase simultaneamente. A estética foi ressignificada em
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cada campo literário onde se desenvolveu, colocando em xeque a noção de literatura nacional
(CASANOVA, 1999, p. 249). As trocas efetuadas por Lemonnier e Huysmans seriam então
decorrentes do cosmopolitismo literário representado aqui pelo naturalismo, mas assaz
difundido na segunda metade do século XIX.
O poema em prosa seria em si um gênero literário fronteiriço, entre o poema e a prosa, que
possui a propriedade de assimilar traços de outros gêneros em prosa ou em verso, muitas vezes
se confundindo com o conto, a crônica, a fisiologia e outras formas curtas. Não raro, os poemas
em prosa se apresentam como contos ou crônicas ou mesmo sob o nome de “impressões”,
“fantasia” ou “croquis”. O traço pictural nos poemas em prosa de Camille Lemonnier e Joris-Karl
Huysmans constituiria em si um modo como essas obras se apresentam, ou a sua cenografia
(MAINGUENEAU, 2006, p. 251). Produzindo textos em um gênero instável, o escritor belga e
o francês se apropriam de elementos culturais difundidos internacionalmente, como as pinturas
flamenga e holandesa, dando origem a formas híbridas. Assim, os escritores produzem suas
obras em uma espécie de limiar que permite que elas sejam revestidas de uma significativa
complexidade genérica. Isso implicaria no pertencimento de uma parte considerável dos poemas
em prosa de Lemonnier e Huysmans ao naturalismo.
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O CIÚME POR UMA PERSPECTIVA COMPARATISTA ENTRE
AS MIL E UMA NOITES E O DECAMERON: UMA ANÁLISE DE DOIS
CONTOS
Sarita Costa Erthal
PPGLEN UFRJ
A quinta novela da sétima jornada do Decameron traz, em poucas páginas e poucos
personagens, uma intriga simples. Fiammetta, a narradora, antes de dar início ao relato,
argumenta em prol do assunto escolhido. Em defesa dos desejos femininos – “alguma distração
como a têm os que laboram no campo, os operários das cidades e os regedores dos tribunais”
(BOCCACCIO, 1970, p. 364) –, ela questiona os castigos que as mulheres recebem, visto que
os que fazem as leis não consideram a totalidade.
Estes, se ciumentos, são responsáveis pela tristeza da mulher, ou melhor, pela morte
delas. Fiammetta lembra que o dia do descanso é justamente quando o marido mais vigia. A
narradora, então, sustenta o ponto de vista de que as mulheres que traem esse tipo de marido
não merecem condenação, mas louvores.
A história se inicia com a contextualização do lugar em que ela se passa, assim como
com as principais características do protagonista. Sem o nome revelado, sabe-se que se trata de
um mercador com boas posses: “Em Rímini, portanto, existiu um mercador muito rico, tanto de
propriedades como de metal sonante” (BOCCACCIO, 1970, p. 364). Essa forma de denominar
e descrever um personagem é recorrente no Decameron. Todorov (1982, p. 29) explica que,
por essa estratégia, é possível identificar uma pessoa e descrever algumas de suas propriedades
ao mesmo tempo. A mulher é apresentada apenas pelo substantivo comum mulher, precedido
de um artigo indefinido. Nessa perspectiva, apesar de suas qualidades exaltadas (beleza e
solicitude), percebe-se que a ela não é atribuído o mesmo patamar de seu esposo, visto que
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a construção textual, desse modo, não carrega o termo em questão com a força de um nome
próprio (TODOROV, 1982).
A normalidade inicial termina quando se inicia a descrição da desconfiança do marido,
que imagina que todos os homens amam sua esposa, julgam-na muito bonita e que ela se esforça
para agradá-los, o que o leva a impedi-la de sair de casa ou, até mesmo, de olhar pela janela.
A brevidade do relato não traz detalhes sobre motivos mais plausíveis que justifiquem tamanha
desconfiança. O fato se ancora apenas na imaginação do homem, e não em atitudes passadas da
esposa.
A proibição é o ponto de partida para a adversidade, visto que, por se considerar inocente
e não suportar as determinações, a esposa decide criar um meio para que o aprisionamento se
tornasse justo. Na casa pegada à dela morava um belo jovem, com quem resolveu se relacionar.
Quando o cônjuge se afastava, as empregadas, que tinham compaixão pela patroa, vigiavam o
vizinho por uma fresta na parede, até que se certificassem de que era seu quarto. A mulher emitia
alguns sons para chamar sua atenção e, sendo atendida, conversava com o jovem. O buraco na
parede foi aumentado a ponto de os dois poderem dar-se as mãos. Por causa da vigilância do
marido, os dois não iam além disso.
Como era período das festas de Páscoa, a esposa pediu permissão ao marido para ir à
igreja se confessar. Este estranhou o pedido, pois não havia como aquela mulher ter pecados
por passar todo o tempo trancada. Contudo, ela diz que mesmo assim os pratica, o que o deixa
preocupado e curioso por saber quais eram. Sem ter essa resposta, tratou de armar uma maneira
de descobri-los: instruiu a esposa que fosse a uma determinada capela e que ela se confessasse
apenas com o capelão ou o padre indicado por ele.
A mulher, contudo, notou a artimanha, mas nada falou. Foi ao lugar aprazado, mas o
marido, sem que ela soubesse, chegara primeiro e combinara com o padre sobre a necessidade
de ouvir a esposa. Na capela, o sacerdote percebe o objetivo da moça, afirma não poder ouvi-la
e chama um colega, no caso, o marido. Disfarçado, com o capuz sobre os olhos e umas pedras
na boca para modificar a voz, ele se põe a ouvir os segredos. A proibição do marido, o qual cria
um meio de descobrir os segredos da pecadora, é transgredida pela mulher, que planeja traí-lo.
Ao reconhecer o homem no momento da confissão, permanece firme em seu propósito, não do
sacramento, mas da vingança.
Por meio da falsa confissão, o esposo consegue as informações da antagonista. A mulher
diz estar apaixonada por um padre, com o qual dormia todas as noites, o que acontece ainda
que as portas estejam bem fechadas. O marido se assusta com o que ouve, aconselha que ela
abandone esse costume, mas, por amar o sujeito, a mulher não tem como fazê-lo. Diante disso,
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o falso padre tenta iludir a mulher, a fim de recuperar o domínio sobre ela. Afirma, então, não
poder absolvê-la. Para que ela não perca a alma, portanto, o homem promete enviar-lhe um
“clerigozinho” a fim de que ela lhe conte se as preces indicadas estão funcionando ou não.
Ao fim do sacramento, o ciumento estava ainda mais infeliz e, em casa, pede que a mulher
tranque bem as portas, pois ele precisava passar parte da noite fora. Com a ausência do marido, a
esposa recorre ao vizinho que, pela fresta na parede, combina uma visita durante a noite, entrando
pelo telhado, já que o marido montara guarda do lado de fora. Enquanto o homem sentia frio
durante a madrugada, os amantes se divertiam. O humor transparece sutilmente na narrativa,
por meio de seu processo de produção, que, ao mesmo tempo em que aborda uma interpretação
da realidade, um tema presente no Decameron (ANTONELLI; SAPEGNO, 2017, p. 523), põe
em evidência o “diverso no unitário e o unitário no diverso1”. Assim se caracteriza a comédia
humana no texto de Boccaccio, segundo Vittore Branca (1996, p. 335).
Como o falso padre havia combinado, um rapaz fora enviado à sua residência, como
se fosse o clérigo, para perguntar se “aquele, que ela sabia quem era, aparecera naquela noite”
(BOCCACCIO, 1970, p. 368). A mulher se deixa levar pela situação e responde o que o rapaz
gostaria de saber. Indignado pela resposta negativa, o marido aguardou por mais algumas noites,
até que desistiu da espera e perguntou à mulher o que ela dissera durante a confissão.
A esposa esclareceu o que de fato havia falado, até que o sujeito percebeu que ele
próprio era o padre com quem ela dormia todas as noites, menos durante as que ele passava
do lado de fora, vigiando a casa. Ao esclarecimento, juntou-se o pedido de arrependimento do
marido pelo que ele havia feito, assim como pelo fim ciúme doentio que sentia. Após ouvi-la,
este se considerou zombado e tolo, e a esposa boa e esclarecida. Desprovido da desconfiança,
a porta não precisou mais ficar trancada, e a mulher passou a receber o amante, discretamente,
por ela, e não mais pelo telhado.
Observa-se, assim, com relação ao texto boccacciano, forte realismo por se tratar de uma
história que não é pautada em fábulas ou sonhos, mas na observação do cotidiano. Por outro
lado, o texto seguinte, retirado do Livro das Mil e Uma Noites, põe em cena um papagaio que
conversa com seu proprietário, como se aquele fosse dotado de inteligência humana. Apesar
da personificação da ave, o tema em pauta é o sentimento exagerado da posse do marido pela
esposa, carregando a narrativa de verossimilhança, ainda que se trate do universo mágico da
obra árabe.
O ciúme de um homem por sua esposa é o mote escolhido pelo rei Yunan para ilustrar seu
conselho sobre atitudes a serem tomadas, a fim de que seu interlocutor não se arrependa, mais
1 Tradução nossa.
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tarde, de algum feito. Assim como na narrativa boccacciana, o protagonista é um mercador, cujo
nome não é revelado. A descrição de seu ofício aparece apenas no título da novela, mas, pela
presença do artigo, o nome adquire força de denominação, tal como sugere Todorov (1982).
Por acreditar que seu vizir sente inveja do sábio Duban, o qual realizou uma cura no
referido mercador, este lhe conta a história “O mercador e o papagaio”, com a intenção de
lhe transmitir um ensinamento. O conto “O rei Yunan e o médico Duban” abre espaço, então,
para a narrativa que objetiva aconselhar aquele ouvinte. Nela, um homem era casado com uma
mulher “bela, formosa, esplêndida e perfeita” (ANÔNIMO, 2017a, p. 88), da qual tinha muito
ciúme. De modo geral, as descrições de pessoas e coisas na obra envolvem certa economia, e
os adjetivos utilizados frequentemente reproduzem o senso comum, impossibilitando o leitor
de estabelecer individualidade entre os personagens (MARZOLPH; LEEUWEN, 2004). Por
causa desse sentimento, o marido deixava de viajar. Contudo, o afastamento, provavelmente
por causa de negócios, fora necessário por alguns dias.
A narrativa é curta e repleta de elipses, um recurso que convoca o leitor para seu
preenchimento à medida que os acontecimentos vão-se desenrolando. Essa concisão,
caracterizada por Italo Calvino (1990) como “rapidez”, não interfere na coerência textual. Ao
contrário, pelo fato de as histórias das Mil e Uma Noites terem sua base na narração oral, critérios
de funcionalidade eram levados em consideração. Calvino destaca, entre eles, a negligência dos
detalhes inúteis, mas a insistência nas repetições, e explica que
A principal característica do conto popular é a economia de expressão: as
peripécias mais extraordinárias são relatadas levando em conta apenas
o essencial; é sempre uma luta contra o tempo, contra os obstáculos que
impedem ou retardam a realização de um desejo ou a restauração de um bem
perdido. (CALVINO, 1990, p. 49-50)

Sobre as repetições, elas são responsáveis por estabelecer a coerência do livro, visto
que tramas e enredos reaparecem nas histórias (MARZOLPH; LEEUWEN, 2004). Entre elas,
o ciúme é um tema frequente, embora trabalhado em diversas nuances. Tal sentimento pode ser
associado a irmãos pela irmã ou ao marido pela mulher, por exemplo. Neste último caso, nada
se sabe sobre os motivos que levam o marido a vivenciar o temor pela traição de alguém cujo
caráter é ricamente marginalizado.
A proibição, uma das funções dos personagens conforme Propp (1984), dá-se, então,
pelo fato de a esposa ser impedida de relacionar-se com outras pessoas por meio do estratagema
criado pelo protagonista. Este compra um papagaio e deixa-o em casa com o objetivo de vigiar
e lhe informar sobre o que ocorresse durante o período em que estivesse fora.
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A mulher transgride a proibição, ainda que não tivesse sido informada sobre ela, e recebe
o amante por vários dias, o que é relatado ao marido pelo bicho, quando aquele retorna de seus
compromissos. O castigo da esposa fora o espancamento. Sem saber que a ave era a responsável
pelas notícias, aquela desconfia das empregadas, interroga-as, mas descobre o verdadeiro autor
da denúncia.
A fim de burlar o papagaio, em outra noite, quando o marido dormia fora, a esposa
ordena que as empregadas façam barulho com o moinho, borrifem água sobre a gaiola e rodem
um espelho de aço ao seu redor. No dia seguinte, o papagaio relatou uma tempestade a seu
dono. Como era verão, o homem considerou que isso não era verdade, e o matou. Mais tarde
soubera, contudo que a ave não mentira, pois seus vizinhos lhe confirmaram as atitudes da
esposa, o que lhe provocou arrependimento pela sua atitude.
A narrativa termina sem que o leitor saiba sobre o destino da mulher ou sobre quais
foram as atitudes do marido pela certeza do embuste. O papagaio, elemento mágico de papel
essencial na trama, substitui o alcoviteiro e atribui à trama uma simulação verdadeira. Nesse
aspecto, uma mensagem educativa é transmitida, por trazer à tona uma experiência comum aos
seres humanos. Para Chraïb (2004), no livro árabe, em vez de ações memoráveis, ensinamentos
são passados por ideias, no caso em tela, a da possibilidade da traição.
As duas histórias apresentadas, do Decameron e do Livro das Mil e Uma Noites, giram
em torno do sentimento exagerado de posse do esposo com relação à mulher. Ambos se utilizam
de estratagemas para reforçar o estigma de detentores de poder, visto que são mercadores,
profissão marcada por uma posição proeminente na sociedade da época (CHRAÏB, 2004). O
ciúme, portanto, é um contato entre as narrativas Ocidental e Oriental e atesta que as duas
culturas se assemelham no que diz respeito ao tratamento do homem pela mulher no período
de escrita dos textos. Por essa perspectiva, confirma-se, ainda, a tese de Said (2017), na qual
afirma-se que o Oriente é invenção do Ocidente.
Durante a Idade Média, trocas culturais aconteciam das mais variadas maneiras.
Indivíduos viajavam a fim de estabelecer relações comerciais e, desse modo, conheciam hábitos
e histórias de regiões distintas das suas. O folclore de determinados lugares era transmitido de
geração em geração e juntava-se aos contextos cotidianos como forma de entreter ou ensinar.
Assim, formava-se um ambiente propício à Literatura de uma época.
Se escribas árabes redigiram narrativas que circulavam oralmente por séculos ao longo
do Oriente a ponto de se apropriarem de uma obra originária de outras regiões, Giovanni
Boccaccio, na Itália, chancela sua marca na história literária ao narrar sua contemporaneidade
de modo inovador aos padrões de seu tempo. Registra, desse modo, o que ouvia de mercadores
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e o que criava a partir de suas leituras. Nesse aspecto, é possível encontrar no Decameron textos
com um viés árabe, adquirido, possivelmente, dessas conversas e de estudo.
Ainda assim, mesmo que os contextos de produção tenham sido diferentes, o Decameron
e o Livro das Mil e Uma Noites carregam o realismo em seu cerne quando se diz respeito às
vicissitudes humanas. Este artigo, portanto, investigou, por uma perspectiva comparatista, um
tema em comum entre dois textos pertencentes a essas coletâneas de contos ou novelas. O
ciúme e o modo com que marido e mulher lidavam com esse sentimento é problematizado pelos
autores. Por esse caminho, observa-se que não há diferenças entre Ocidente e Oriente quando
se trata de sentimentos humanos.
Por meio de especialistas das duas obras, foi possível analisar a soberania do homem
com relação à mulher. Se aquele, apesar de não ter sido apresentado pelo nome, trazia o
cognome de mercador, ocupação de prestígio naquele tempo, à mulher, apenas alguns adjetivos
generalizantes sobre sua aparência eram-lhe atribuídos. Sua beleza era ressaltada de modo que
não era possível apreender suas particularidades. De acordo com os textos, esse predicado era
o motivo do ciúme do marido pela esposa.
Se o texto boccacciano argumenta em prol da traição feminina como meio de vingança,
para que se faça jus ao sentimento exagerado, no texto árabe, não se conhece o destino da
esposa após a descoberta do marido, em especial por se tratar de uma narrativa de caráter
moralizante. Enfim, constata-se a semelhança entre histórias que abordam as características
mais transcendentais que se podem carregar, o sentimento.
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REESCRITA LITERÁRIA: AS REPRESENTAÇÕES DO MITO
MEXICANO MALINCHE SOB A ÓTICA DOS ESTUDOS PÓSCOLONIAIS
Walquíria Rodrigues Pereira – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ
A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados
ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam [...]. É definida
historicamente. (HALL, 2015, p. 11-12)

A finalidade deste estudo, ainda em fase inicial, é identificar os conceitos das literaturas
pós-coloniais e refletir sobre a representação do mito mexicano Malinche e analisá-los dentro
do romance Malinche (2006), de Laura Esquivel. Mais adiante, com o avanço da pesquisa, será
analisada a figura do mito mexicano de modo comparativo através do ensaio El laberinto de
la soledad (1950), de Octavio Paz, visando, mediante uma leitura revisionista e reflexiva, as
diferentes perspectivas desses autores sobre essa figura emblemática. Por hora, ficaremos com
a perspetiva de Esquivel.
Refletindo sobre os estudos pós-coloniais
A proposta dos estudos pós-coloniais é analisar as marcar deixadas pela empresa
colonizadora nos diversos povos subjugados por nações invasoras, como exemplo, a invasão
espanhola na América que devastou muitos povos e implantou uma cultura europeia como
paradigma a ser seguido. O terno colonialismo “consiste na opressão militar, econômica e
cultural de um país sobre o outro.” (BONNICI, 2009, p. 21), que de certa forma pode ser
considerado como “apagamento” social e cultural de modo diacrônico, que deixou um povo à
mercê do que lhe foi exposto e imposto como uma referência a ser seguida. O pós-colonialismo
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“refere-se a toda a cultura influenciada pelo processo imperial a partir do momento da
colonização até a contemporaneidade.” (BONNICI, 2009, p. 22). Isto é, são as marcas sociais,
culturais e linguísticas que fazem parte da história, influenciando na construção da identidade
de uma sociedade que foi colonizada.
Essas influências ocorrem pelo silenciamento e opressão sofrido por algum povo que
foi colonizado por outro povo colonizador e, também, pelo “encontro de culturas”, resultando
em hibridismo, mescla de culturas e práticas sociais entre colonizador e colonizado. De acordo
com Bonnici a literatura pós-colonial “[...] é o resultado da experiência de colonização baseada
na tensão com o poder colonizador.” (2009, p. 26), um discurso a partir do qual o colonizado
pode contar sua história assumindo o protagonismo antes negado. Dessa maneira, por meio da
literatura pós-colonial encontramos outra perspectiva, diferente da história oficial. É uma forma
de proporcionar voz a quem não tinha e desmitificar o conceito de “tabula rasa”, uma folha
em branco a ser preenchida. A produção pós-colonial é caracterizada pelo olhar crítico que se
deve ter sobre os textos coloniais; é preciso fazer uso da releitura, já que, “é uma maneira de
ler os textos literários para revelar suas implicações no processo colonial.” (BONNICI, 2009,
p. 40), um modo analítico de ler os textos questionando as implicações surgidas no processo
colonial, para que, assim, o autor realize uma reescrita, na qual “se aproveita de lacunas,
silêncios, alegorias, ironias e metáforas do texto canônico” (BONNICI, 2009, p. 40) ao seu
favor, criando outro texto com valor e intencionalidade completamente diferentes do primeiro,
proporcionando uma nova abordagem.
Trata-se de um discurso de resistência que constitui uma estratégia discursiva utilizada
como resistência e sobrevivência, pois “[...] a literatura pós-colonial, informada pela resistência,
usa a linguagem imperial para rechaçar a ideologia dominante e as estratégias usadas para
descartá-la como periférica e derivativa” (BONNICI, 2009, p. 46), fazendo que a utilização
da língua e da escrita dominante possibilite que sua voz e/ou mensagem seja ouvida, ou seja,
se submetendo às imposições dos colonizadores por meio da reprodução de suas atitudes, não
deixando sua crença ou cultura de lado, mas como forma de sobrevivência. Esse ser oprimido e
subalternizado, menosprezado pela ideologia hegemônica, pode ganhar voz por intermédio de
estratégias de resistência discursiva como a mímica que, de acordo com Bhabha, constitui uma
ameaça à autoridade colonial, pois “a mímica emerge como a representação de uma diferença
que é ela mesma um processo de recusa. A mímica é, assim, o signo de uma articulação dupla,
uma estratégia complexa de reforma, regulação e disciplina que se ‘apropria’ do Outro ao
visualizar o poder.” (1998, p. 130).
O papel da resistência na literatura pós-colonial é se opor à submissão imposta pelos
colonizadores recorrendo ao contra discurso. Com a mímica os colonizados mascaravam
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sua cultura, utilizavam-se da cultura, língua e religião impostas apenas como forma de
sobrevivência, pois estavam diante da dominação, mas por trás daquela imposição eles ainda
seguiam com seus costumes e tradições culturais. O nativo era visto como objeto, como um
ser subalterno, mudo, ou seja, “o colonizador, seja espanhol, português, inglês, se impõe como
poderoso, civilizado, culto, forte, versado na ciência e na literatura. Por outro lado, o colonizado
é descrito constantemente como sem roupa, sem religião, sem lar, sem tecnologia, ou seja, em
nível bestial” (BONNICI & ZOLIN, 2009, p. 265).
Sendo assim, os povos colonizados sempre tinham sua identidade moldada de acordo
com as ideologias e conceitos das nações colonizadoras. Essa relação implica na diferença
cultural, o que pode ou não ser considerado certo. Essa diferença foi responsável pela violência,
imposição cultural e religiosa, além da dominação, que fizeram com que muitas civilizações
sofressem com a perda de seus costumes, valores e da própria identidade cultural, causando o
que podemos denominar “etnocídio”. Quando algum traço cultural resistia diante desse encontro
entre as culturas, ocorria uma mescla de seus valores sociais, processo no qual essas culturas
poderiam unir-se combinando seus elementos, para assim, fusionar outros. Esse processo é
denominado hibridismo que: “[...] em teoria pós-colonial refere-se à mistura de significados
culturais e práticas das culturas colonizadas e colonizadoras que as populações criam para se
adaptar a padrões culturais alheios às suas estruturas, produzindo algo ao mesmo tempo igual e
diferente” (BONNICI, 2009, p. 48).
Quando duas “formas” culturais convivem, com o tempo elas podem se fundir e se
tornarem uma forma nova a partir da mescla de suas especificidades. Para ilustrar, tomamos
como exemplo a conquista do México. Durante esse período, os espanhóis chegaram ao México
impondo seus costumes e cultura para os povos que ali já habitavam, e que também já possuíam
seus próprios costumes e valores. Com o passar do tempo essas culturas, europeia e indígena, se
mesclaram, dando origem a novos elementos. E quando filhos de indígenas e espanhóis foram
gerados, como ocorreu com Martin, filho de Mallinali e Cortés, a mescla passava a ser, também,
racial. Isto é, a mestiçagem de povos distintos. Dissertaremos, a seguir, um pouco sobre a figura
de Malinche.
Malinche sob a perspectiva do pós-colonialismo
Certamente, ainda há muitas dúvidas quanto à precisão da data de nascimento de
Malinche, mas sabe-se que apesar de seu nome ecoar pela história do México, Mallinalli,
Malinche, ou Dona Marina morreu ainda jovem. Os primeiros relatos sobre a indígena mexicana
estão registrados nas crônicas da colonização do México. De acordo com a história Malinche foi
uma indígena nascida na região do golfo do México, e durante o período da conquista foi usada
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pelos conquistadores como instrumento de comunicação, pois possuía uma grande habilidade
linguística e facilidade em aprender idiomas. Era natural de Painalla e foi entregue pela própria
mãe, que, após ficar viúva e contrair novo matrimônio, a vendeu aos índios de Xicalango. Mais
tarde com a chegada dos conquistadores, já na adolescência, foi vendida para a tropa de Hernán
Cortés. Sobre esse episódio, de acordo com suas crônicas, Bernal Díaz del Castillo relata: “[...]
aquela índia e senhora que ali nos deram [...] era grande cacica, filha de grandes caciques e
senhora de vassalos; e bem se parecia em sua pessoa; a qual direi adiante como e de outras
mulheres que não me lembro bem de todos os nomes” (DÍAZ DEL CASTILLO, 1999, p. 59
apud JOSÉ, 2016, p. 97)
Podemos perceber o papel que era destinado às mulheres, as quais eram tratadas como
mercadoria; outras indígenas não tiveram seus nomes destacados por não possuírem as habilidades
linguísticas de Malinche, provavelmente se ela também não possuísse tais habilidades jamais
teria entrado para a história e acabaria como as outras mulheres indígenas que eram vendidas
e escravizadas. No trecho da crônica “História Verdadeira da Conquista da Nova Espanha”,
Malinche poderia estar em um tipo de mercado, onde ela e muitas outras indígenas estariam
sendo vendidas para fins escravistas ou sexuais como mercadorias. Esse trânsito sofrido pela
indígena permitiu seu contato com outras línguas, facilitando sua aprendizagem de idiomas. Já
sob a posse de Cortés, Malinche destacou-se por suas habilidades e atuou ao lado do clérigo
espanhol Jerónimo de Aguilar, que era tido como intérprete e devido a sua convivência com os
indígenas falava maia, mas não náhuatl, pelo que a participação de Malinche foi fundamental
na comunicação entre indígenas e espanhóis: Malinche falava em náhualt com os nativos,
traduzia em maia para Aguilar, que repassava em castelhano para Cortés. Assim que aprendeu
o castelhano foi colocada acima de Aguilar nas situações comunicativas.
Laura Esquivel, a partir da reescrita histórica de Malinalli, propõe em seu romance um
novo olhar sobre a imagem do mito mexicano, proporcionando voz à figura tida como traidora
da nação. Ela nos apresenta uma Malinalli humana, cheia de sonhos e questionamentos e nos
faz refletir sobre seu papel, se foi escolhido ou imposto, resgatando a cultura indígena, que é
bem descrita e valorizada no romance, através dos sábios ensinamentos da avó da personagem.
A autora relata alguns ocorridos em forma de memórias, como por exemplo, o episódio em que
Malinalli foi abandonada por sua mãe.
Su madre le soltó los pequeños dedos agarrotados, la entregó a sus nuevos
dueños y dio media vuelta. Malinalli, al verla alejarse, se orinó y en ese
momento sintió que los dioses la abandonaban. Que no iban a ir con ella, que
el agua que escurría entre sus piernas era el signo de que el dios del agua la
abandonaba, y lloró todo el camino. Dejó regadas sus lágrimas por las veredas
que recorría como si fuera marcando el camino que años más tarde habría de
seguir de regreso, esta vez en compañía de Cortés. (ESQUIVEL, 2006, p. 31)
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Esquivel explora a perspectiva da mulher indígena. Ela salienta o que era considerado
valioso por ambos, indígenas e espanhóis. Enquanto os indígenas valorizavam os elementos da
terra e da natureza como o milho e o cacau, os espanhóis eram apegados ao poder da conquista
e o desejo de obter riquezas mediante a exploração da terra e do povo indígena. Para Malinalli
o milho era muito mais importante que qualquer ouro encontrado, contrastando com a ganância
de Cortés.
Malinalli consideraba al maíz como la manifestación de la bondad. Era el
alimento más puro que podía comer, era la fuerza del espíritu. Pensaba que
mientras los hombres fuesen amigos del maíz, la comida nunca faltaría en sus
mesas; mientras reconocieran que eran hijos del maíz y que el viento los había
transformado en carne, tendrían plena conciencia de que todos eran lo mismo
y se alimentaban de lo mismo. (ESQUIVEL, 2006, p. 26)
[...] Entonces, ¿de qué valía tener oro acumulado sin maíz? ¿Cómo era
posible que la primera palabra que Cortés se interesó en aprender en náhuatl
fuese precisamente la del oro en vez de la del maíz? El oro, el teocuitlatl, era
considerado como el excremento de los dioses, un desecho, sólo eso, así que
no entendía el afán de atesorarlo. (ESQUIVEL, 2006, p. 77)

Através das angústias e inquietações vividas por Malinalli no romance de Esquivel,
compartilhamos a mesma aflição da mulher indígena que ansiava pela sua liberdade, que teve
não só uma função imposta devido às suas habilidades linguísticas, mas também, uma nova
identidade, um novo nome e uma nova cultura. Ela acreditava que o Deus apresentado pelos
espanhóis e os seus desuses poderiam ser o mesmo, pois aprendeu que os deuses indígenas
poderiam se manifestar de diferentes formas na natureza. Porém, diante de tanto massacre,
ela se questionava se poderia ser verdade, se era correto em nome de Deus promover tanta
violência. A autora mexicana dá voz aos pensamentos dessa mulher indígena. Sua Malinche é
Malinalli, que tem sua identidade indígena respeitada, valorizada. Uma mulher que vivia em
harmonia com a natureza e com seus deuses, buscava sua liberdade e seu pedaço de terra para
plantar milho. Queria ver seu povo feliz e livre da violência, lutava consigo mesma, pois não
compartilhava dos ideais dos conquistadores, sentia vontade de expor os espanhóis aos líderes
indígenas, mas sabia que, devido ao cargo de intérprete que lhe fora atribuído, poderia ser morta
por ambos os lados:
[…] Malinalli podía impedir que esto sucediera, podía proclamar que
los españoles no eran enviados de Quetzalcóatl y en un segundo serían
destruidos..., pero ella sería asesinada junto a ellos, y no quería morir como
esclava. Tenía muchos deseos de vivir en libertad, de dejar de pasar de mano
en mano, de llevar una vida errante. (ESQUIVEL, 2006, p. 74)
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Hipóteses
Esquivel rompe a ideia de entrega, de amante passiva e expõe uma mulher indígena
repleta de medos diante da violência psicológica e física. Ao refletirmos sobre a reescrita de
Malinche vemos que a autora, a partir da revisão da figura da indígena, proporciona outra visão
do mito mexicano. Proporciona voz a Malinalli por meio da reescrita da história, revelando
fatos, elementos, sentimentos antes não considerados, que vão além do estereótipo de amante
e traidora da nação. Quanto ao papel atribuído a Malinalli, foi apenas visando ao interesse pela
conquista; se não fosse Malinalli, certamente outro nativo que possuísse as mesmas habilidades
seria vítima desse triste enredo. Em nome da ganância, do poder e da dominação, cada passo
era planejado pelos conquistadores, incluindo as vidas controladas. Malinalli sonhava com a
liberdade, porém teve seu destino traçado e decidido por outros.
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“L’ESSERE ITALIANO, ALMENO SENTIRE COME UN ITALIANO”: A
CONSTRUÇÃO DE ITALIANIDADE NO JORNAL L’IRIDE ITALIANA A
PARTIR DA PROMOÇÃO DA LÍNGUA
Wellington de Jesus Neves Rodrigues
IC UFRJ
Introdução
Desde o século XVII já era percebida a presença de advindos das regiões da Península
Italiana no Brasil, mas “foi a partir de 1845 que se tornou mais notória a presença de italianos
no Rio de Janeiro [principalmente após] o casamento de D. Pedro II com a princesa Teresa
Cristina, filha de D. Francisco I, rei de Nápoles ou das Duas Sicílias” (VANNI, 2000, p. 41) e,
a pedido da imperatriz para suprir as carências nas mais diversas áreas da cidade, viabilizou a
vinda para a Corte de muitos profissionais “italianos” como “médicos, engenheiros, professores,
farmacêuticos, enfermeiras, artesãos e trabalhadores qualificados” (VANNI, 2000, p. 41).
É interessante perceber que sua paixão e dedicação pela música e pelas artes influenciará
diretamente no aumento de produções e eventos artísticos no Rio de Janeiro, principalmente na
celebração da música italiana (CAPPELLI, 2015).
Um pouco mais de dez anos após sua chegada ao Rio1, na seção Comunicado publicado
no jornal Correio Mercantil em 05 de fevereiro de 1854, um pequeno texto chama a atenção
para a chegada de um poeta conhecido e publicado em diversos países e que difundia a sua
língua e literatura italianas:

1 A chegada da Imperatriz Teresa Cristina data de 03 de setembro de 1843 (CAPPELLI, 2015, p. 14).
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Para quebrar a monotonia da capital, chegou ha pouco um poeta. [...] chamase Galleano Ravara, e já visitou, como os antigos trovadores só com a sua
lyra, a França, a Inglaterra, o Egypto, a Africa, Portugal e chega agora da
Hespanha. A sua musa é popular na Italia, e há bem pouco tempo os jornaes
portuguezes transcrevião versos seus impressos na lingua original ou
traduzidos, acompanhados das mais lisongeiras expressões. [...] Nos paizes
que visitou o Sr. Ravara tornou popular o seu nome, declamando versos
do Dante, e improvisando em reuniões publicas litterarias. [...] (CARIJÓ E
COMP, 1854, p. 1)

Alessandro Galleano Ravara, nascido em 1820 em San Pier d’Arena, Gênova, e que
exerceu a profissão de professor de língua italiana após estudar na Universidade de Gênova, havia
chegado ao Rio de Janeiro em janeiro de 1854. Desde então ofereceu a quem tivesse interesse
seus serviços como professor de italiano, inglês e francês por meio dos periódicos locais, além
de ocupar posteriormente o cargo de educador de italiano, francês e inglês “no Imperial Collegio
de Pedro Segundo, por indicação do Conselheiro de Estado e Ministro da Instrução primária e
secundária do Município [...] a partir de novembro de 1854” (SILVA, 2019, p. 93).
Em 09 de março de 1854 no Jornal do Commercio vem noticiada um relato de experiência
da primeira conferência pública realizada no Collegio do Sr. Zaluar por Galleano Ravara:
[...] Limito-me a dizer que o tão pequeno espaço de tempo que me foi dado
assistir á primeira conferência do Sr. Galiano Ravara foi passado em deliciosa
admiração de um gênio raro. Ver como em menos de uma hora de explicações,
ou melhor direi de exercícios, uma menina, que até então desconhecia a
língua italiana, lia com tão pequena dificuldade alguns poucos versos e os
pronunciava devidamente [...]. (MARTINS, 1854, p. 2)

Da mesma forma como fizera nos países que visitou, o poeta e professor transmitia
a língua e a literatura italianas e era celebrado com grande admiração pelos que o assistiam.
Tanto que, aos 14 de março de 1854, no mesmo editorial citado anteriormente, vem anunciada a
publicação do Jornal Didascalico da lingua e da litteratura italiana pelo professor A. Galleano
Ravara. Seu objetivo era divulgar semanalmente as “obras modelo desta fecunda litteratura”
e a “bella lingua italiana” (LA TERZA, 1854, p. 4) a partir de seu novo método em 24 lições.
No entanto, não foram encontrados registros deste periódico. Em seu lugar, fundado na Corte
do Rio de Janeiro, foi publicado em 2 de julho deste mesmo ano o primeiro número do Jornal
L’Iride Italiana. Giornale Settimanale del Prof. A. Galleano Ravara que tratava de questões da
língua e literatura italianas, além da crítica teatral, notícias políticas e comerciais, variedades,
novelas, dramas e poesias2. Sua circulação foi breve (até 1856) com algumas interrupções em
sua publicação, uma delas em 1855 devido ao falecimento de Ravara3.
2 Como vem descrito no próprio subtítulo do jornal.
3 Após a sua morte, a redação fica sob a responsabilidade de Pietro Bosisio.
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Os números do periódico estão disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca
Nacional e é composto de 12 edições publicadas no ano de 1854, 22 edições publicadas no
ano seguinte e somente uma edição em 1856 (edição de número 24, o que vale ressaltar, não
há registro da publicação de número 23). Até o número 3 de 1855, cada uma era impressa
em 4 páginas e a partir da edição seguinte passa a ser impresso com o dobro de páginas.
Para cumprir com os propósitos do jornal elencados em seu subtítulo, Ravara trazia colunas
das mais diversas, como Teatro Lirico Fluminense, Metodo Pratico per imparare la lingua
italiana, Poesia, Dizionario biográfico italiano, Proverdi ed idiotismi, Sciarada, Necrologia
italiana, Cose italiane, Politica, Notizie italiana, Bibliografia, Appendice (Folhetim), Album di
Bizzarrie, Epigrammi, além de anúncios vários, sendo os dois primeiros os que aparecem com
maior frequência em quase todos os números e, como explicita Silva (2019, p. 94) “ainda que
nomeie as notícias políticas e comerciais, estas foram quase inexistentes no periódico”, pois o
seu material contava com textos que discorriam sobre a cultura e história italianas que selaram
“sua natureza de jornal com especialidade temática cultural da península europeia, fato ainda
inédito no Brasil oitocentista”.
Baseando-se na metodologia de leitura repentina do amigo português António Feliciano
de Castilho (1800-1875), criou um método próprio para o ensino de língua italiana e buscou
divulgá-lo no seu jornal. Para contemplar o objetivo geral da pesquisa, a construção do discurso
simbólico sobre a italianidade no Brasil da segunda metade do século XIX na sua primeira fase
de circulação (de julho de 1854 a maio de 1855), nosso estudo se desdobra, portanto, sobre uma
modalidade deste método publicado em L’Iride Italiana e problematiza: (1) a divulgação e o
ensino de uma língua italiana; (2) as motivações para a escolha dessa língua proposta e (3) de
que forma ela se torna veículo de construção de um discurso sobre a italianidade no Brasil. Esta
pesquisa traz as análises preliminares a partir da leitura dos 12 números publicados no primeiro
ano de circulação, baseando-se nos estudos de Benedict Anderson (2008) e Angelo Trento
(2013) sobre a importância da imprensa de imigração italiana para a organização, construção e
propagação de ideais identitários fora da península e a apresentação de uma “língua nacional”,
enquanto na Itália se debatia intensamente sua situação político-geográfica, e da discussão
acerca do Método Castilho como método original a partir do próprio autor, em Fernando
Castelo-Branco (1977), em Carlota Boto (1997) e em José Teixeira Dias (2000).
Método Ravara e Método Castilho
Antes mesmo de chegar ao Brasil, durante sua estadia em Portugal, o Diario do Rio de
Janeiro publicara em 10 de junho 1853 uma nota sobre a sua intenção de propagar na Espanha
e na Itália o “methodo de leitura repentina do Sr. António Feliciano de Castilho, seu amigo
português”, e da qual viria uma inspiração para a criação do seu próprio método de ensino de
italiano.
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Em Portugal, segundo Boto (1997), a partir do desenvolvimento pedagógico buscava-se
regenerar a própria ideia nacional. A instrução das populações rurais e de camadas menos
favorecidas preocupava Castilho que percebia a escola como ineficiente e inoperante e que podia
“ocasionar uma carência ética, um vazio de valores, uma ausência de parâmetros norteadores
da conduta civil” (BOTO, 1997, p. 76). A autora apresenta ainda que a estrutura escolar para
o ensino do seu método tinha um objetivo catequizador e moralizador, pois apresentavam
“procedimentos de controle sobre o que ler, como ler e quando ler” (BOTO, 1997, p. 79).
Publica em setembro de 1850 a primeira edição do seu método intitulado Leitura Repentina –
Methodo para em poucas lições se ensinar a ler com recreação de mestres e discípulos, o qual
haverá posteriormente, em 1853, uma segunda edição dedicada “A sua alteza o Príncipe Real
D. Pedro” e com novo título Metodo Castilho para o ensino rapido e aprasivel do ler impresso,
manuscrito, e numeração e do escrever: obra tão propria para as escólas como para uso das
familias. Tinha o propósito, portanto, de ser um método de ensino rápido, atraente e eficaz do ler e
escrever (DIAS, 2000). Para Castilho “a competência da leitura é compreendida como posterior
e derivada da habilidade da fala, posto que supõe a compreensão do valor da linguagem. [...]
supunha o aprendizado da escrita posteriormente à aquisição da leitura” (BOTO, 1997, p. 82).
Assim, as etapas do método consistiam em partir de palavras para a divisão em sílabas, guiadas
por ritmos, como “frequencia do canto, das palmas, e das marchas” (CASTILHO, 1853, p.
XLVI), e então para as letras e a aquisição da sonoridade a partir das figuras das letras para
depois reconstruir as sílabas e as palavras e, dessa forma, a leitura.
Na Corte do Rio de Janeiro, em 1854, Alessandro Galleano Ravara apresenta um
método de sua criação para o ensino da língua italiana. Como dito anteriormente, o sucesso dos
seus exercícios era noticiado em outros periódicos da época e houve, inclusive, a tentativa de
lançamento de um jornal para a divulgação deste método. Mas é no jornal L’Iride Italiana que
encontramos uma modalidade sua.
A primeira publicação desta coluna aparece na edição de número 3, em 16 de julho de
1854. Sob o título de Modo pratico per imparare la lingua italiana, são mostrados os primeiros
sons – primi suoni – cujo foco é posto sobre as vogais abertas e fechadas, as diferenças de
significado (como la meta e la metà, por exemplo) e suas respectivas traduções para o português.
Logo em seguida vem duas miniseções intituladas Lingua parlata e Proverbi, ambas com suas
respectivas traduções para o português. A coluna, sob o título de Metodo pratico per imparare
la lingua italiana, então, volta a aparecer nos números 4, 7, 9, 11 e 12 do mesmo ano, o primeiro
retomando o assunto da vogal A e as outras com frases, provérbios e/ou idiotismos, sendo a
edição última temática, um contexto de jantar.
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Encontramos semelhança em ambos os métodos sobre a preocupação com a leitura/
pronúncia adequada de cada língua. No entanto, muitas são as diferenças existentes entre
cada uma: primeiramente o fato de Castilho estar tratando de ensino de uma língua materna,
envolvendo as habilidades de leitura, compreensão e escrita, diferentemente de Ravara que
se propõe a ensinar a uma língua estrangeira e que no primeiro número do seu Giornale
Settimanale (1854, p. 2) coloca que “si ha da cantar bene la musica italiana si ha da pronunciar
bene l’italiano, e se si ha da gustare il bello delle situazioni, e conoscere la filosofia di chi scrisse
e di chi eseguisce, si ha da capire il libretto”4 como preocupação fundamental, ou seja, uma
atenção prioritária com a pronúncia correta da língua e não tanto com a escrita ou gramática.
Língua italiana e o discurso de italianidade
Chama-nos a atenção que na década de 1850, o país que hoje conhecemos como Itália
ainda não era unificado e não tinha, formalmente, uma língua e literatura oficiais (nacionais).
Mas o intenso debate acerca da(s) língua(s) na península italiana tem origem muitos anos antes.
Como apresenta Anderson (2008, p. 77), “a ‘escolha’ da língua aparece como fruto de um
desenvolvimento gradual, inconsciente, pragmático, para não dizer aleatório” e, de fato, desde
o século XIV com Dante Alighieri e sua De vulgari eloquentia, na qual “sostiene la legittimità
dell’uso del volgare in letteratura e in poesia [...] [mas também] una lingua cólta, nata da
un’operazione di raffinamento intellettuale, affidata ai vari grupi di letterati in rapporto fra loro
operante nei diversi centri della penisola” (ROSA, 1986, p. 56).
Não por acaso, o poeta imprime na sua edição de lançamento o canto I do Inferno da
Divina Comédia de Dante e, no mesmo número, publica também um soneto intitulado Speranze
d’un esule. Uma breve leitura nos faz perceber, por exemplo, que o eu lírico se coloca numa
posição de exilado (assim como Dante) com saudades da sua Pátria5 (que não existe) e que
reevoca – e ao mesmo tempo se conecta, criando um perfil memorial, ou seja, de registro e
chancela um passado, uma memória compartilhada por todos aqueles que fazem parte do
mesmo território – as glórias do Império Romano6.
Interessante perceber que Galleano Ravara escolhe o formato de um jornal para
difundir suas ideias, ou seja, propagar a língua e literatura italianas, pois como bem afirma
4 “Se há de cantar bem a música italiana, se há de pronunciar bem o italiano, e se há de saborear/provar
o belo das situações, e conhecer a filosofia de quem escreveu e de quem executa, se há de entender o
libreto” (cf. L’Iride Italiana, ano I, nº 1, 2 de julho de 1854, p. 2) (tradução nossa)
5 “Un dì potrò di libere parole / Dare un eco alla Patria, che sospiro,” (cf. L’Iride Italiana, ano I, nº 1, 2
de julho de 1854, p. 2).
6 “Un di vedrò, sparti i suoi cenci al vento, / La regina del mondo in trono assisa,” (cf. L’Iride Italiana,
ano I, nº 1, 2 de julho de 1854, p. 2).
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Trento (2013, p. 31) “as publicações [...] conferiam a si próprias um papel pedagógico [...].
Tratava-se [...] de formar mais do que informar, de modelar consciências, de ‘fazer italianos’,
de reforçar (e, por um longo tempo, até mesmo criar) uma identidade étnica, um ‘espaço de
identidade’ [...]”. Diz-se papel pedagógico não somente pelo caráter didático de “ensinar” a
língua e literatura italianas, mas de requerer uma ação, um fazer-se conhecer “italiano” pelos
estrangeiros e um reconhecer-se “Italiano” pelos compatriotas, aqueles advindos da península
itálica.
A língua quando impressa serve de base para a construção de uma consciência social.
Segundo Anderson (2008, p. 79),
[as línguas] criaram campos unificados de intercâmbio e comunicação abaixo
do latim e acima dos vernáculos falados. Os falantes da enorme diversidade
de variantes [...] que achariam difícil ou mesmo impossível se entender
oralmente, puderam se entender através do papel e da letra impressa. Com
isso, foram tomando consciência gradual das centenas de milhares, e até de
milhões, de pessoas dentro daquele campo linguístico particular, e ao mesmo
tempo percebendo que apenas estas centenas de milhares, ou milhões,
pertenciam a tal campo. Esses companheiros de leitura, aos quais estavam
ligados através da letra impressa, constituíram, na sua invisibilidade visível,
secular e particular, o embrião da comunidade nacionalmente imaginada.
(ANDERSON, 2008, p. 79)

A língua então se torna fixa, concreta, registrada e compartilhada. A escolha de uma
língua a ser ensinada se torna óbvia quando se constrói junto a ela o que é a literatura italiana.
Recolhe-se obras que constroem o passado da nação italiana, refere-se a uma glória há muito
conquistada e à qual se deve retornar. Ravara utiliza obras de autores já consagrados, publicados
e que se fazem muito presentes e conhecidos pelos habitantes da península. Faz-se porta-voz
da verdadeira italianidade: como professor e respaldado pela fama que lhe foi atribuído pelos
outros periódicos, ele chancela em país estrangeiro a promoção e ensino de uma língua italiana
e realiza, nas análises de Silva (2019, p. 101), “o duplo uso da linguagem jornalística, que
apagava as diferenças cronológicas, e da linguagem narrativa/poética, que preenchia lacunas
e ficcionalizava a história [tornando o jornal] um suporte de construção de uma imagem da
identidade italiana pré-unificação” (2019, p. 101) em território brasileiro.
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CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA OBRA DOS IRMÃOS
GONCOURT NO ESPAÇO LITERÁRIO INTERNACIONAL
Zadig Mariano Figueira Gama – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ
A obra literária escrita pelos irmãos Edmond (1822-1896) e Jules (1830-1870) de
Goncourt compreende, dentre outros gêneros, romances, estudos históricos, peças de teatro
e poemas em prosa – estes últimos menos expressivos, apenas quatro, publicados no início
de suas carreiras, em jornais de pequena circulação. As questões que as obras desses autores
suscitam na comunidade acadêmica têm produzido pesquisas realizadas por diferentes vieses
críticos, sobretudo nos eixos dos estudos temáticos e interdisciplinares. No vasto universo
de contribuições científicas sobre a obra literária dos irmãos Goncourt, os estudos sobre sua
circulação e recepção ocupam um lugar secundário. Uma busca rigorosa por trabalhos sobre
a presença das obras dos escritores franceses no espaço literário mundial revelou que, até o
presente momento, sua recepção foi estudada nos países de língua alemã (CHEVREL, 1990), na
Espanha (RONSANO, 2003; SORIANO-MOLLÀ, 2012), na Polônia (SADKOWSKA, 2006) e
na Hungria (GORILOVICS, 2010). Estudos sobre a recepção de obras específicas também são
inabituais, havendo, ao que tudo indica, não mais que o trabalho sobre a recepção japonesa do
estudo monográfico Outamaro (1891) (SAÏTO, 1997), sobre a recepção francesa dos romances
Les Frères Zemganno (1879) (DOUSTEYSSIER-KHOZE, 2012) e Germinie Lacerteux (1865)
(REVERZY, 2014).
A presença das obras escritas pelos irmãos Goncourt, dentro de uma perspectiva da
cartografia literária mundial, é, portanto, lacunar e pouco precisa. No caso específico da
circulação e da recepção dessas obras em território brasileiro, não foram encontrados trabalhos
sistemáticos sobre o assunto, havendo, ao longo do século XX, não mais que iniciativas nas
quais essas obras foram apenas mencionadas. Esse é o caso, por exemplo, de João do Rio
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que as identifica, em sua célebre enquete sobre o momento literário, como uma espécie de
modelo para o escritor carioca César Câmara de Lima Campos (1872-1929), hoje esquecido:
“O Sr. Lima Campos é um artista e vive como tal, goncourtizando as horas da existência com
apuro e encanto” (RIO, 1908, p. 27). É possível igualmente mencionar a História da literatura
brasileira de Lucia Miguel-Pereira (1901-1959), na qual a obra dos irmãos Goncourt encontrou
um pouco mais de espaço: sua autora a percebe como elemento constitutivo do paradigma
literário de Adolfo Caminha (1867-1897) e de Manuel de Oliveira Paiva (1861-1892)
(MIGUEL-PEREIRA, 1973, p. 124 e 203).
A fim de avançar nas questões de história e crítica literária brevemente explicitadas, o
projeto de pesquisa de Doutorado que desenvolvo compreende três grandes eixos de discussão:
os modos de circulação das obras escritas pelos irmãos Goncourt, questão comumente preterida
nos estudos literários; sua recepção pela crítica, sobretudo a crítica que circulou em jornais e
revistas; e a incorporação de valores reconhecidos pela crítica como característicos de Edmond
e de Jules, como a écriture artiste, na obra de autores brasileiros.
Essa divisão foi feita a partir dos primeiros resultados da pesquisa realizada ao longo
do primeiro ano do Doutorado. Foi possível observar a circulação das obras dos irmãos
exclusivamente em livro, em língua francesa – a datar da introdução da monografia La Lorette
no campo literário brasileiro, publicada em meados de 1854 e comercializada no Brasil
em novembro daquele ano, até 1886, ano da primeira tradução brasileira. Nesse intervalo
de tempo, chama a atenção a proximidade de datas entre a publicação das obras na França
e sua comercialização no Brasil. O romance La Fille Élisa, por exemplo foi comercializado
na Bahia apenas seis meses depois de sua publicação na França, em março de 1877, e seus
anúncios revelam que o leitor podia adquirir o título por encomenda na mesma rua da tipografia
do jornal, em Salvador. Com semelhante proximidade de datas, somam-se à lista de títulos
comercializados pouco tempo depois de sua publicação na França o estudo monográfico Les
Maîtresses de Louis XV (1860) e a recolha de artigos publicados no início de suas carreiras
intitulada Pages retrouvées (1886).
Pelos títulos dos irmãos Goncourt à disposição do público leitor brasileiro, é possível
notar que as obras de ficção – romances e textos dramáticos –, concorriam em pé de igualdade
com os de não ficção – estudos históricos, monográficos, cartas, diário e recolhas de crítica
teatral e de arte.

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

243

ESTUDOS LITERÁRIOS

Obras dos irmãos Goncourt à venda em anúncios de jornais e revistas no Brasil
(1854-1912)
Ficção
Charles Demailly

Não ficção
Hokousaï

Chérie

Outamaro

Germinie Lacerteux

L’Art du XVIIIème siècle

La Faustin

La Du Barry

La Fille Elisa

La Femme au XVIIIème siècle

La Lorette

Les Maîtresses de Louis XV

Les Frères Zemganno

Sophie Arnould

Madame Gervaisais

Journal des Goncourt

Renée Mauperin

Lettres

La Patrie en danger

Préfaces et manifestes littéraires

Théâtre

Pages Retrouvées

Foi nesse contexto que a primeira tradução brasileira de uma obra dos irmãos Goncourt
veio à luz. Trata-se de uma passagem de Idées et sensations, obra publicada em 1866, composta
por trechos selecionados do diário que Edmond e Jules escreviam a quatro mãos, uma espécie
de primeira versão do Journal des Goncourt. A tradução dessa passagem, ao que tudo indica,
circulou somente no jornal capixaba A Província do Espírito Santo e no jornal maranhense
Pacotilha cerca de vinte anos depois de sua publicação na França sob o título de A música e a
mulher. Assim como em boa parte das traduções das obras dos irmãos Goncourt que circularam
no Brasil, seu tradutor não pôde ser identificado. As traduções seguintes foram as de trechos de
Germinie Lacerteux (1865), romance que causou escândalo quando foi lançado na França em
1865, tendo sido chamado de “literatura pútrida” na querela instaurada na série de artigos do
escritor e jornalista Louis Ulbach, no jornal Le Figaro. A tradução de parte do capítulo 37 e de
todo o 38 do romance provavelmente foi animada pelas notícias da seção dedicada aos Tópicos
do dia publicadas poucos dias antes, na qual se podia ler: “Edmond de Goncourt trabalha em
um grande drama, que deve extrair do romance Germinie Lacerteux, escrito em colaboração
com seu irmão” (Pacotilha, 9 set. 1887, p. 3).
A tradução brasileira seguinte foi “Uma escrivaninha portátil – conto japonês”, publicada
em 1888, título que pouco tem a ver com o original “L’Art industriel japonais”, último prefácio
da recolha de paratextos intitulada Préfaces et manifestes littéraires, publicado poucos meses
antes na França. Foi somente em 1891 que houve a primeira tradução integral de uma obra dos
Goncourt no Brasil: Irmã Philomena, tradução do romance Sœur Philomène, feita por Luiz
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Gastão d’Escragnolle Dória (1869-1948). A figura desse polígrafo das letras surge no horizonte
ainda pouco explorado da história literária no que concerne à obra dos irmãos Goncourt no
Brasil na ocasião da publicação do primeiro capítulo do romance traduzido, quando reivindicou
na primeira página do Jornal do Commercio (RJ) a autoria da primeira versão para o português
brasileiro de uma obra dos irmãos Goncourt, Irmã Philomena. Este, que foi o único tradutor
brasileiro identificado até o momento, também traduziu os capítulos 42 e 43 do romance
Charles Demailly (1860), na revista carioca A Semana, em 1893. É possível acrescentar à lista
de traduções de obras dos irmãos Goncourt, estas sem identificação do tradutor, o romance
Madame Gervaisais, publicado quase integralmente na seção folhetim do jornal carioca
Liberdade, em 1897; e ao longo das últimas décadas do século XIX e primeiras do XX, frases
selecionadas de Idées et sensations em seções dos jornais dedicadas a máximas e pensamentos.
Seria possível acrescentar a essa lista as traduções de frases de efeito retiradas do Journal des
Goncourt, reproduzidas intermitentemente em jornais de boa parte do país, mas que, devido ao
fato de serem numerosas, ainda não foram integralmente indexadas.
Apesar de, até o presente momento, não terem sido encontradas críticas a essas traduções,
os romances que circularam em francês passaram pelo crivo da crítica especializada. Esse é o
caso, por exemplo, do texto intitulado “Edmond e Jules de Goncourt”, assinado com as iniciais
E. P. C., publicado na edição do jornal Diário de Pernambuco do dia 17 de dezembro de 1885,
no qual o estilo de escrita dos irmãos Goncourt é filiado ao “romantismo naturalista”, “escola
que prima pelas análises e observações do real” (Diário de Pernambuco, 17 dez. 1885, p. 8).
A crítica foi além e colocou a obra dos irmãos Goncourt no rol de referências do que veio a ser o
movimento denominado simbolista, como pode ser visto na crítica de Oscar Rosas, publicada na
revista carioca Novidades do dia 8 de novembro de 1890: “[...] a escola dos novos [simbolismo]
tem os seus antecedentes históricos em Paris, nos livros dos Goncourt, de Flaubert, de Balzac,
de Zola, de Daudet [...]” (Novidades, 8 nov. 1890, p. 1).
Ainda que a obra dos irmãos Goncourt, em comparação com a França, tenha ocupado
um lugar menos central no campo literário brasileiro, ela fez parte do espaço dos possíveis
estéticos de autores nacionais, pela temática, pelo estilo ou por meio de referências. Esse é o
caso do conto “Confissão de uma noiva”, de Arthur Azevedo, no qual o romance Chérie (1884)
faz surgir na personagem a curiosidade sobre a noite de núpcias e dá início à trama:
Amélia, que por esse tempo concluía a leitura de Chérie, de Edmond de
Goncourt, e ficara a pensar em certo capítulo desse romance que não é
precisamente um romance, emprazou a amiga para confiar-lhe, oportunamente,
as suas impressões da primeira noite de mulher casada (Gazeta de Notícias,
12 fev. 1914, p. 2).

Não somente a referência a um romance dos irmãos Goncourt no conto de Azevedo, mas
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outras obras brasileiras reafirmam que os valores reconhecidos pela crítica como característicos
de Edmond e de Jules, como a écriture artiste, foram incorporados à obra de autores brasileiros.
A écriture artiste, estilo de escrita que os escritores franceses desenvolveram, nomeado
pela primeira vez no prefácio do romance Les Frères Zemganno, é mais um dos elementos
identificados pela imprensa na obra de, por exemplo, Escragnolle Dória. Esse estilo poderia
ser definido, em linhas gerais, como uma reinterpretação do trivial, do prosaico e do vulgar, a
fim de convertê-los em objetos estéticos, recorrendo a formas literariamente valorizadas que
os expressem dentro de um regime artístico ligado à beleza. Aparecendo sobretudo ligado à
descrição de seres e de lugares, a écriture artiste tem como características mais marcantes
as frases em escada, que desenvolvem progressivamente diferentes aspectos daquilo que é
descrito; a frase em leque, que parte de um elemento central ao qual são subordinados adjetivos
ou outras orações; os paralelismos e simetrias sintáticas, oximoros, quiasmas, hipálages e
anáforas (CABANÈS, 1997; CARLOS, 2003). Indo de encontro ao estilo de escrita ágil e sem
rebuscamentos de outros escritores igualmente caracterizados como naturalistas, esse estilo,
sob a pena de escritores brasileiros, representa não somente um traço característico da literatura
dos Goncourt, mas também um dos meios pelos quais as obras destes últimos puderam ser
evocadas no campo literário brasileiro.
A presente pesquisa tem como objeto de estudo a presença nos campos literários francês
e brasileiro das obras escritas pelos irmãos Edmond e Jules de Goncourt. O macro-objeto de
estudo é de ordem enunciativa, constituindo-se pela inscrição sociodiscursiva das obras literárias
escritas pelos irmãos Goncourt no campo literário brasileiro, entre 1850 e 1950, em perspectiva
transnacional. A pesquisa se desenvolve por meio da pesquisa de fontes, sobretudo em
periódicos, de obras inéditas em volume ou não reeditadas – esquecidas pela crítica. O trabalho
de investigação está voltado em especial, mas não exclusivamente, para periódicos franceses
e brasileiros, nos anos 1850-1914, e a leitura dos valores estéticos e dos traços estilísticos
atribuídos às obras goncourtianas em obras produzidas no Brasil, entre os anos 1880-1950. As
hipóteses de pesquisa são as de que as obras literárias escritas pelos irmãos Goncourt exerceram,
ao longo do recorte temporal proposto, uma função integrante dos campos literários francês e
brasileiro por meio de trocas econômicas e simbólicas; uma função referencial, tendo sido
compreendida pela crítica francesa e brasileira como representantes de parâmetros de qualidade
literária; e uma função formadora do campo literário brasileiro por meio da incorporação de
padrões retóricos e estilísticos, reconhecidos pela crítica como próprios dos irmãos Goncourt,
por escritores brasileiros.
O fenômeno de circulação e de recepção das obras dos irmãos Goncourt é observado à luz
da articulação de diferentes ramos do saber científico, que tem possibilitado explorar em escalas
maiores o funcionamento dos fenômenos, das práticas e das atividades ligadas à literatura,
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como na república mundial das letras (CASANOVA, 1999). Dentro dessa perspectiva, que
considera a distribuição espacial de manifestações literárias, lanço mão de conceitos e noções
que norteiam os estudos críticos sobre circulação e recepção literária a fim de discutir questões
concernentes ao processo de acumulação de ativos sociais, culturais, econômicos e simbólicos
que operam nas representações de disputas do campo literário. Valendo-me da representação da
relação entre campos inseridos em diferentes culturas, feita por meio de uma cartografia literária
mundial, evoco a imagem de um passaporte literário para fazer avançar a discussão sobre as
conjecturas que permitem a produção de um agente cruzar as fronteiras do campo literário
no qual ela emergiu. Em outras palavras: o que garante à produção de um agente o direito de
cruzar fronteiras? Ainda sob o signo da cartografia literária mundial e na esteira da teoria dos
campos da sociologia da literatura, evoco mais à frente a imagem de uma aduana literária na
qual atuam agentes e instituições investidos das funções de atravessador do texto literário e
de garante, consoante à sua posição no campo. O agente ou instituição nessa função assume o
papel de aduaneiro, responsabilizando-se pela entrada de determinadas obras no campo literário
local ao fiscalizar o tráfego da produção estrangeira e de regulá-la, por vezes ostensivamente.
Dentre os agentes e instituições atuantes no que venho chamando de aduana literária podem ser
incluídos tradutores, críticos, livreiros, jornalistas, bibliotecas, gabinetes de leitura, academias,
escolas etc. Resta saber: o que o agente ou instituição nessa função pode auferir? Um dos
procedimentos pelos quais me interesso particularmente está relacionado a outra imagem que
pode ser depreendida da cartografia literária mundial e se refere à nacionalização de matériasprimas e produtos literários. Nessa perspectiva, um tipo de agente específico, atuante no campo
literário nacional, o leitor-escritor na função de aduaneiro, apropria-se de padrões retóricos e
poéticos reconhecidos sobretudo no âmbito da crítica como próprios de determinado agente ou
grupo de agentes do campo literário estrangeiro e os incorpora à cadeia produtiva nacional –
por meio de referências diretas a uma obra ou personagem, pelos temas abordados, por valores
estéticos e traços estilísticos. Trata-se de um visto, um direito de permanência, concedido
pelo agente atuante no campo literário nacional que estende o alcance de circulação de uma
obra estrangeira e que, de certo modo, garante a sobrevida literária do agente que a produziu.
Considerando essa analogia: quais os limites de duração desse visto literário?
As questões que ora proponho abarcam as formas literárias das obras dos irmãos
Goncourt, os valores estéticos e traços estilísticos a elas atribuídos, bem como os meios pelos
quais elas circularam e foram recebidas pela crítica especializada no Brasil. A originalidade de
minha tese reside, assim, no aporte de uma leitura ainda não realizada da presença e do valor
dessas obras em seu conjunto, no campo brasileiro e no avanço do conhecimento e do debate
sobre o fenômeno de circulação e de recepção da produção literária dos irmãos Goncourt no
país.
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DOCUMENTOS HISTÓRICOS EM ACERVOS BRASILEIROS:
AS CARTAS DE CHAMADAS ESPANHOLAS
Aline Santos da Silva – Bolsista Capes
PPGLEN UFRJ
1. Delimitação da proposta
Desde as últimas décadas do século XX, os estudos em Linguística Histórica tomaram
novo impulso a partir de um diálogo mais estreito com a Filologia. As investigações históricas
passaram a se pautar em edições filológicas realizadas sobre os preceitos da Filologia, nas
quais se observa o cuidado na fixação de um determinado estágio da língua e a fidedignidade
em relação aos manuscritos originais entendidos como fontes documentais de sincronias
pretéritas. Coube, assim, à Filologia a preparação de materiais que poderiam ser submetidos,
posteriormente, a análises de cunho mais linguístico.
No que se refere à língua espanhola, além de grupos de investigação em Linguística
Histórica pertencentes a distintas instituições – como Universidade Nacional Autónoma de
México, com a figura de Concepción Company; Universidad de la República - Uruguay, com
Virginia Bertolotti; Universidad de Granada, com María Teresa García Godoy e Miguel Calderón
Campos, somente para citar alguns exemplos –, contamos também com diversas plataformas de
corpora disponíveis online para o estudo da história do espanhol, com especial destaque para
o Corpus del Español (http://www.corpusdelespanol.org) e o Corpus Diacrónico del Español,
sendo este último um projeto da Real Academia Española (http://corpus.rae.es/cordenet.html).
Esses corpora, de inestimável valor, apresentariam, no entanto, limitações relacionadas
ao tratamento dado aos materiais históricos: são plataformas que, além de não disponibilizarem
os fac-símiles dos manuscritos, funcionam como uma base de dados que compila diferentes
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edições filológicas realizadas por terceiros, a partir de normas de edição variadas, sem que as
mesmas sejam apresentadas aos usuários.
A presente pesquisa tem o intuito de fomentar os estudos de Linguística Histórica do
espanhol em universidades brasileiras e elaborar um projeto para a edição de textos arquivísticos
do espanhol, a partir de normas de edição unificadas e edições filológicas rigorosas e fidedignas.
Nos arquivos brasileiros, adormece uma significativa documentação em espanhol que
permanece, até hoje, desconhecida por linguísticas, por historiadores e, também, pelo público
em geral. Focalizando apenas a cidade do Rio de Janeiro, recorte deste trabalho, constatamos,
através da consulta às páginas virtuais dessas instituições, a existência desse material, ainda que
pouco se possa saber a respeito de sua natureza, tipologia e datação.
Que documentação em espanhol está presente em nossos arquivos? De que tipologia
seriam os textos? De que recorte temporal? Que temática é abordada? Qual seria a história
pregressa desses manuscritos, isto é, levando em conta a produção e circulação dos textos
históricos, por que razão estariam depositados em acervos brasileiros? Que interesse linguístico
esse material poderia despertar? De que forma podemos participar dos estudos de Linguística
Histórica do espanhol? Essas são somente algumas das questões iniciais que motivam a
realização de nosso trabalho.
Nesse sentido, de modo a contribuir aos estudos de Linguística Histórica do espanhol
a partir de documentos depositados em arquivos do Brasil, o Prof. Dr. Leonardo Marcotulio
deu início, em 2016, à elaboração do Corpus Histórico del Español en Brasil (COHEBRA).
A constituição desse corpus faz parte de um grupo de trabalho maior, o Grupo de Estudios de la
documentación histórica en español en Brasil (GEDHEBRA), que teria os seguintes objetivos:
(a) elaboração de edições semidiplomáticas, de acordo com as normas de transcrição e edição
de textos do Laboratório de Estudos Filológicos (LabEFil) e do Laboratório de História da
Língua (HisLing), de documentos manuscritos em espanhol, escritos entre os séculos XVI e
XIX, conservados em arquivos brasileiros (Fundação Biblioteca Nacional, Arquivo Histórico
Nacional etc); (b) constituição de corpus para estudos históricos e de linguística histórica
do espanhol; (c) descrição e análise linguística de fenômenos grafemáticos, gramaticais e
discursivo-pragmáticos.
De modo a somar forças a esse projeto, faz-se necessário um mapeamento mais abrangente
das fontes documentais em espanhol remanescentes em nossos arquivos brasileiros. Assim, o
presente projeto tem como objetivo levantar e sistematizar as informações relacionadas às fontes
documentais em espanhol em acervos do Brasil, editar um conjunto de documentos que será
selecionado, assim como elaborar um estudo linguístico a partir das fontes disponibilizadas.
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2. Objetivos
Com base nessas informações, têm-se os seguintes objetivos:
1. Sistematizar e organizar os testemunhos disponíveis, digitalmente ou não, em acervos
brasileiros, principalmente àqueles localizados no eixo Rio-São Paulo.
2. Elaborar um catálogo com informações apuradas nos manuscritos encontrados, como por
exemplo, remetente, destinatário, localização espacial e o conteúdo resumido dos documentos.
3. Realizar a edição desses documentos de acordo com as normas de edição utilizadas pelos
Laboratório de História da Língua (HistLing) e Laboratório de Estudos Filológicos (LabEFil);
4. Disponibilizar digitalmente a edição fac-similada, paleográfica e crítica dos manuscritos
encontrados nesses acervos, para futuros pesquisadores de estudos históricos ou de linguística
histórica através da plataforma do corpus COHEBRA;
5. Descrever e analisar linguisticamente fenômenos grafemáticos, gramaticais e discursivopragmáticos presentes na coleção editada.
6. Analisar e caracterizar alguns aspectos grafofonéticos presentes em missivas escritas por
imigrantes espanhóis do século XIX pouco familiarizados com a língua escrita; conceito de
mãos inábeis, criado por Marquilhas (1996 - 2000).
3. Pressupostos Teóricos
Uma das formas de resgatar a história de uma língua é partir da história dos textos que
foram escritos desde sua origem como língua escrita. A realização dessa tarefa, entretanto, pode
não ser muito simples quando nos deparamos com os manuscritos escritos em épocas mais
remotas.
Além do desgaste natural da ação do tempo na documentação (rasuras e deteriorações do
suporte de escrita, manchas etc.), há as dificuldades para decifrar uma escrita diferente daquela
que se tem hoje na era digital e entender as características específicas de cada tradição textual.
A reconstrução da história da língua nessa perspectiva de resgate dos seus textos antigos
exige que o trabalho em Linguística Histórica seja aliado ao trabalho desenvolvido em Filologia
(também entendida como Crítica Textual), que pode ser definida como
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a ciência que estuda a gênese e a escrita dos textos, a sua difusão e a
transformação dos textos no decurso da sua transmissão, as características
materiais e o modo de conservação dos suportes textuais, o modo de editar
os textos com respeito máximo pela intenção manifesta do autor (CASTRO,
1992, p. 124).

O filólogo / crítico textual seria o pesquisador responsável por estudar os textos antigos,
considerando seu contexto sócio-histórico de produção e circulação, além de se ocupar com a
recuperação, preservação, fixação e edição dos textos que podem ser posteriormente submetidos
a análises linguísticas.
Nesse sentido, podemos entender que o objetivo principal da Filologia é a reconstituição
da forma genuína dos textos, sua fixação, estabelecimento e edição, tal como podemos ver nas
palavras de Priego (2001, p. 9):
Desde la perspectiva científica que en rigor postula la investigación
literaria, resulta imprescindible y necesariamente previa a cualquiera de sus
planteamientos la contribución de la filología, entendida ésta en su más estricto
sentido, esto es, como ciencia que se ocupa de la conservación, restauración y
presentación editorial de los textos.

De acordo com Cambraia (2005), os textos, ao longo de sua transmissão, sofrem
distintos processos de modificações que podem alterar a estrutura original dos documentos. As
interferências podem ser divididas em duas categorias: as exógenas, em que as modificações
advêm por mal estado e/ou mal uso do material (furos no papel, umidade, insetos e vandalismo);
e as endógenas que, por sua vez, se referem às corrupções que derivam do ato de reprodução do
texto em si, momento de realização de cópia em um novo suporte material (papel, pergaminho,
papiro, etc).
(...) Basta levar em conta a tradicional brincadeira chamada telefone-sem-fio:
ao pé do ouvido de quem está ao seu lado, uma pessoa passa oralmente uma
mensagem, a qual é repassada para a pessoa seguinte do círculo em que se
encontram, e assim sucessivamente – mas, como todos sabem, ao retornar
ao primeiro emissor, a mensagem nunca chega como foi. Pode-se dizer que
se passa, mutatis mutandi, a mesma coisa na transmissão de textos escritos.
A cada cópia que se faz de um texto, a constituição deste muda – seja por ato
involuntário, seja por ato voluntário de quem o copia (CAMBRAIA, 2005, p. 01).

3.1 – As Cartas de chamada e a imigração espanhola para o Brasil
Como amplamente discutido por diferentes vertentes teóricas, pretende-se, por meio
dos estudos filológicos, resgatar textos autênticos e, de certa forma, recuperar o patrimônio e
a memória do povo envolvido, a partir de documentos espanhóis escritos em terras brasileiras.
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Muitas instituições já disponibilizam digitalmente o fac-símile de fontes documentais que
se enquadram na nossa perspectiva de trabalho, documentos escritos no Brasil por redatores
espanhóis.
Muitos documentos estão disponíveis em acervos digitais de museus, arquivos,
bibliotecas, como por exemplo, o do Memorial do imigrante, pertencente ao Museu da Imigração
do Estado de São Paulo. Em suas prateleiras, adormecem correspondências pessoais com função
de carta de chamada, que, além de possibilitarem a comunicação entre os imigrantes, familiares
e amigos interessados na imigração, eram obrigatórios para a concretização da imigração.
No Acervo do Memorial do Imigrante, estão disponíveis 47 fac-símile de cartas de
chamada escritas em espanhol datadas de 1911 a 1920, referentes aos imigrantes espanhóis que
desembarcaram no porto de Santos, no Estado de São Paulo, ao longo deste período. Todas as
cartas foram catalogadas pelos arquivistas do Museu da Imigração do Estado de São Paulo e
estão disponibilizadas no acervo digital na página da instituição.
O período das grandes imigrações para o Brasil (1850-1930) formou um continuum com
relação à troca de informações, de modo que os parentes e amigos mantinham contato trocando
experiências e informações acerca da empreitada, atualizando, encorajando e desaconselhando
a viagem através das cartas. Para Sayad (1998), as cartas de chamada estão revestidas de muita
relevância, uma vez que era a forma de comunicação entre os imigrantes e os parentes amigos
legados que contextualiza globalmente a imigração.
A carta deixa à mensagem o cuidado intacto de assumir o papel que dela se
espera e que só ela pode cumprir: fornecer às duas pontas da comunicação a
oportunidade para uma conversa global, continuar a servir de pretexto para
relatar a situação de conjunto; oferecer uma espécie de contexto ou, melhor,
reconstituir o contexto e traçar a situação global que serve de pano de fundo
para a mensagem, bem como a própria cena na qual a mensagem foi produzida
(...)

As Cartas de chamada, conforme Belloto (2002), são um tipo de documento diplomático
dispositivo normativo, descendente, com finalidade de autorizar a entrada de imigrante a pedido
de parente autorizado residente no país de destino. Neste trabalho, os documentos cumprem
a função de carta de chamada, apresentando-se como correspondências pessoais, apesar de
documentos privados, possuem caráter oficial, uma vez que tem o teor de chamamento e a
função de comprovarem o vínculo entre o interessado em emigrar e o parente/amigo instalado
no Brasil.
Croci (2008), em seus estudos sobre cartas de chamadas de imigrantes italianos,
classifica-as em dois grandes grupos quanto à tipologia dos documentos, a saber:
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Cartas oficiais são documentos redigidos em formulários apropriados
nos consulados dos países interessados no Estado de São Paulo, ou nos
departamentos de “Inspectoria de Imigração do Porto de Santos” (...) Cartas
Privadas, ou seja, cartas manuscritas, correspondência privada, recebidas do
Brasil, que o parente de partida da Itália trazia consigo como testemunho do
fato de estar se dirigindo para onde havia alguém que pudesse recebê-lo e
manter, não se tratava necessariamente de cartas em que se fazia um informal
ato de chamada.

O processo de imigração espanhola para o Brasil teve motivação semelhante ao que
ocorreu em Portugal. Em ambos os casos, a fuga da terra natal se deu pela busca de melhores
condições de vida, trabalho e sustento, uma vez que vivenciavam um panorama desagradável
cotidianamente. A expansão do café no Oeste Paulista e a consolidação da libertação dos
escravos exerciam enorme pressão sobre os fazendeiros que buscavam com urgência a mão de
obra europeia para as frentes agrícolas.
O sistema de imigração subsidiado pelo governo brasileiro e o regime de
trabalho assalariado atraíam o europeu que, fugindo da pobreza, vislumbrava
a possibilidade de trabalho e a oportunidade de ascender socialmente
(PORTA, 2008, p. 45).

4. Metodologia
A metodologia a ser empregada na edição dos manuscritos em espanhol encontrados em
acervos brasileiros será a estabelecida pelas normas de transcrição e edição do projeto “Para
uma História do Português Brasileiro” (PHPB) coordenado e dirigido pelo pesquisador Ataliba
Teixeira de Castilho, em 1997. Este projeto vem desenvolvendo estudos com base nos corpora
levantados ao longo dos últimos anos, com o objetivo de conhecer e descrever a realidade
linguística do português brasileiro. É um projeto nacional que agrega pesquisadores de diversas
universidades brasileiras.
Ainda que nosso acervo esteja composto por documentos escritos em espanhol,
verificou-se que as normas de transcrição e edição de manuscritos estabelecidos pelo PHPB
são eficientes para a edição das cartas de chamada, ainda que com algumas modificações. Num
primeiro momento, realizamos o levantamento e catalogação das cartas de chamadas mais
relevantes, desconsiderando os jornais e quaisquer outros documentos que não missivas escritas
em espanhol.
Em relação às edições elaboradas, a edição fac-similada, também conhecida como
mecânica, baseia-se no grau zero de intervenção por parte do editor. Em princípio, isso ocorre
porque apenas se reproduz a imagem do testemunho através de meios mecânicos, como
fotografias, escanerização e etc. Esse tipo de edição possui vantagens, uma vez que o consulente
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poderá ter acesso ao texto de forma direta, conferindo-lhe grande autonomia e liberdade na
interpretação do texto; por outro lado, esse tipo de edição é desvantajoso no que tange ao fato
ser consultado apenas por especialistas, pois se pressupõe uma capacidade de se ler um texto
em sua escrita original.
A edição paleográfica, de natureza monotestemunhal para a produção arquivística do
mundo hispânico, possui níveis relativamente baixos de medição na edição dos documentos.
Essa edição realiza, no processo de reprodução do modelo, modificações para tornar o texto
mais apreensível por um público que não seria capaz de decodificar certas características
originais, tais como os sinais abreviativos, por exemplo. As Normas de Transcrição de
Documentos Manuscritos e Impressos - Edição Semidiplomática1 do Projeto Para a História do
Português Brasileiro (PHPB), elaboradas em 2010, com algumas modificações relevantes para
a disponibilização dos documentos estão apresentadas resumidamente a seguir.
4.1 - Normas de Transcrição e Edição de textos: edição semidiplomática
Laboratório de Estudos Filológicos (LabEFil)
Laboratório de História do Português Brasileiro (HistLing)
1. A transcrição será de natureza conservadora.
2. As variações alográficas de um mesmo grafema serão uniformizadas.
3. As abreviaturas, alfabéticas ou não, serão desenvolvidas, marcando-se em itálico as letras
omitidas na abreviatura e observando-se os seguintes casos:
a) Respeitar, sempre que possível, a grafia do documento, ainda que manifeste idiossincrasias
ortográficas do escriba, como no caso da ocorrência “munto”, que leva a abreviatura “m.to” a
ser transcrita “munto”.
b) No caso de variação no próprio documento ou em coetâneos, a opção será para a forma mais
produtiva ou, na ausência dessa, da mais próxima da atual, como no caso de ocorrências “Deos”
e “Deus”, que levam a abreviatura “D.s” a ser transcrita “Deus”.
5. A pontuação original será rigorosamente mantida.
6. A acentuação original será rigorosamente mantida.
7. Os sinais de separação de sílaba ou de linha, usados pelos autores dos diversos documentos,
serão mantidos como no original. Exemplos: “; “atira- | mos” e “atira= | mos”.
8. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam no original.
No caso de alguma variação física dos sinais gráficos resultar de fatores cursivos, não será
1 Disponíveis em <https://sites.google.com/site/corporaphpb>. Consulta em 12 set 2018.
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considerada relevante. Assim, a comparação do traçado da mesma letra deve propiciar a melhor
solução.
9. No caso dos impressos, eventuais erros de composição serão marcados com (sic) logo após o
vocábulo e remetidos para nota de rodapé, onde se deixará registrada a lição por sua respectiva
correção. Exemplo, “Nota 1: Acawado por acamado.”. Se for inevitável, por limites do editor
de textos, o erro será descrito. Exemplo, “Nota 2: A letra <a> inicial de ‘affirma’ está invertida”
10. No caso dos manuscritos, eventuais erros do escriba ou copista serão remetidos para nota
de rodapé, onde se registrará(rão) sua(s) variante(s) mais comum(ns) e, quando possível,
considerações sobre a variação em si. Exemplos, “Nota 1: ‘que eu afamado livro’ provavelmente
‘que meu afamado livro.’ ” Talvez a escrita de eu por meu possa indicar lapso de escritura ou
erro de cópia; “Nota 2: Pirassocunda possível variante de Pirassununga: talvez a oscilação de
grafia indique instabilidade para a escrita de termos Tupi”;
11. Inserções do escriba ou do copista, para não conferir à mancha gráfica um aspecto demasiado
denso, obedecem aos seguintes critérios:
a) Se na entrelinha do documento original, entram na edição em alinhamento
normal
e
entre os sinais: < >; < >, se na entrelinha superior; < >, se na
entrelinha inferior. Por
exemplo: “em dezembro recebi <↑todos> os senadores
em casa”. Se houver palavra(s)
riscada(s) abaixo da inserção, devera haver menção ou, conforme sua legibilidade, transcrição
em nota de rodapé. Ex. <↑para assuntos de emigracion>

13. Intervenções de terceiros no documento original devem aparecer em nota de rodapé
informando-se a localização. Exemplos, “Nota 1: À esquerda do página, encontra-se o carimbado
‘Inspectoria de Immigração SET 10 1911 SANTOS.’, Nota 2: Ao final da página, encontra-se
escrito por próprio punho ‘Fasenda São Luiz de Procopio’”.
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De posse dessas informações e com o material organizado, partiremos para a seleção dos
documentos que serão editados e, por fim, trabalhar efetivamente na construção da edição dos
manuscritos, com base nas normas propostas pelo PHPB, ou seja, realizar a edição fac-similada,
seguida da paleográfica. Além disso, depois que os textos estiverem editados, serão submetidos
à análise dos fenômenos linguísticos que se mostrarem relevantes.
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AS DIFERENTES REALIZAÇÕES DO PERFECT POR FALANTES
DE ESPANHOL DA CIDADE DO MÉXICO APRENDIZES DE
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA
Ana Carolina M. Freitas Henriques – Bolsista Capes
PPGLEN UFRJ
1. Introdução
O presente trabalho se baseia nos pressupostos gerativistas e aborda a realização
do aspecto perfect com o PPC no português como L2 por falantes de espanhol do México
(doravante EM).
Temos como objetivo levantar os contextos de realização de tal aspecto por esses
indivíduos, para tanto, a metodologia que adotamos nessa pesquisa foi a aplicação de um teste
de julgamento de gramaticalidade e, posteriormente, um teste de preenchimento de lacunas
associado a um teste de proficiência.
2. Quadro teórico
A teoria gerativa defende o caráter inatista da linguagem, propondo a existência da
Faculdade da Linguagem (doravante FL), um módulo autônomo da mente que é responsável
pela capacidade humana de adquirir qualquer língua natural. O estágio inicial da FL, chamado
de Gramática Universal (doravante GU), corresponde a um conjunto de regras comuns a todas
as línguas presente na mente de todo indivíduo desde o seu nascimento.
No início dos anos 80, a linguística gerativa propôs que a GU seria composta por
princípios e parâmetros, de modo que os princípios seriam responsáveis pelas semelhanças
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entre as línguas e os parâmetros seriam as possibilidades de diferenças entre as línguas1.
Na década de 90, por meio do Programa Minimalista (doravante PM), Chomsky (1995)
propõe que o sistema linguístico seja descrito a partir dos princípios de economia e simplicidade.
De acordo com esta proposta, as categorias não conceptualmente motivadas seriam elementos
supérfluos na camada flexional, de modo que o léxico e o sistema computacional seriam os
componentes básicos da faculdade da linguagem2.
3. A aquisição de L2
Consideramos importante fazer algumas considerações a respeito do processo de
aquisição de uma L2 (doravante ASL), tendo em vista que o foco desse estudo é a aquisição do
português L2 por falantes de espanhol.
Dentre as discussões a respeito do processo de ASL, questiona-se quais seriam os
estados inicial e final de uma L2. Entende-se que o estado inicial denotaria as características
da gramática inicial do aprendiz e que o estado final diria respeito à gramática estável da L2.
A partir das revisões de White (2003b), apresentamos diferentes hipóteses acerca dos estados
inicial e final de uma L2, a saber: Hipótese Inicial da Sintaxe, Acesso Total (sem transferência),
Árvores Mínimas, Traços não valorados e Acesso Total / Transferência Total.
A Hipótese Inicial da Sintaxe defende que, após o estágio inicial do processo de ASL, a
L2 seria restringida totalmente pela GU e seu estado final seria igual ao dos falantes de L1 da
língua-alvo.
A hipótese do Acesso Total (sem transferência) postula que o estado inicial da L2 é
constituído pela GU. Apesar de rejeitar a possibilidade da gramática da L1 formar o estado
inicial da L2, reconhece que há efeitos da L1 nas gramáticas da interlíngua.
A hipótese das Árvores Mínimas defende que o estado inicial da L2 seria constituído
por parte da gramática da L1, apresentando as categorias lexicais da L1 juntamente com as
1 A Teoria dos Princípios e Parâmetros é comumente explicada através de uma metáfora que compara a
linguagem na mente humana a um quadro de interruptores, onde alguns deles já estariam ligados e outros
seriam ligados ao longo do tempo. Os interruptores ligados desde o início corresponderiam aos princípios
da GU, que já estão estabelecidos antes do processo de aquisição, enquanto que os interruptores que
fossem sendo ligados ao longo do tempo corresponderiam aos parâmetros, que são fixados de acordo
com a experiência linguística do falante. Ao longo do curso da aquisição, os parâmetros são “ligados” ou
“desligados”, visto que a criança fixa os parâmetros do idioma ao qual está exposta e descarta os outros.
2 É importante ressaltar que o PM não representou uma ruptura com o modelo de Princípios e Parâmetros,
haja vista que a ideia da existência de uma GU que expresse os parâmetros universais determinados pela
FL não foi negada no PM.
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propriedades associadas da L1. De acordo com essa proposta, as gramáticas do estágio inicial
da L2 são distintas das gramáticas posteriores, pois as categorias funcionais da L2 emergem
gradualmente, a partir da exposição aos dados da L2. Esta hipótese não prevê qualquer
transferência em que se encontrem categorias funcionais da L1.
A hipótese dos Traços não valorados postula que o estado inicial da L2 contém categorias
lexicais, funcionais e traços da gramática da L1, mas que apesar de estarem disponíveis, os
valores dos traços das categorias funcionais que codificam tempo e concordância são não
valorados ou inertes, de modo que a força do traço não é transferida. De acordo essa proposta, a
inércia dos traços é um fenômeno temporário, inerente à gramática inicial da interlíngua, visto
que a intensidade do traço de L2 será adquirida posteriormente, quando os padrões morfológicos
forem adquiridos. No que diz respeito ao estado final da L2, esta abordagem defende que os
aprendizes devem convergir para a gramática da L2.
A hipótese do Acesso Total / Transferência Total defende que o estado inicial da L2 é
constituído pelo estado estável da gramática da L1. De acordo com tal hipótese, o aprendiz de
L2 não está limitado às representações da L1, pois a GU restringe as gramáticas da interlíngua,
de modo que, quando a gramática da L1 é incapaz de acomodar propriedades do input da L2, o
aprendiz recorre a opções da GU não instanciadas na L1.
Adotamos a hipótese de Acesso Total / Transferência Total, de Schwartz e Sprouse
(1994), por entendermos que as demais hipóteses não dão conta da aquisição do aspecto perfect.
Parece-nos adequado adotar tal hipótese, visto que esta assume um caminho diferente para os
aprendizes de diferentes L1s, o que poderia dar conta da transferência entre línguas próximas,
como o PB e o EM. Entretanto, entendemos que se faz necessária uma teoria que dê conta
de como regras conflitantes convivem na gramática do aprendiz de L2, por isso, também
incorporamos a Teoria das Gramáticas Múltiplas.
A Teoria das Gramáticas Múltiplas (doravante GM), proposta inicialmente por Roeper
(1999), é uma teoria de representação de aquisição de linguagem que explica como regras
incompatíveis coexistem nas gramáticas de indivíduos monolíngues. No que se refere à
pesquisa em ASL, a GM (cf. AMARAL E ROEPER, 2014) segue a Hipótese de Acesso Total/
Transferência Total (cf. SCHWARTZ & SPROUSE, 1996), entendendo assim que a interlíngua,
tal como qualquer língua natural, é restringida pela GU3. Além disso, defende que o Sₒ da ASL
é o estado estável da L1, de modo que todas as propriedades da L1 estarão disponíveis para o
aprendiz de L2, constituindo assim o Sₒ de sua interlíngua.
3 Amaral e Roeper (2014, p. 17) afirmam que estão de acordo com Dekydtspotter et al. (1998) e White
(2003a), quando argumentam que Restrição Total (em vez de Acesso Total) pode ser um termo melhor
para descrever o papel da GU na ASL.
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A GM postula a existência de várias subgramáticas com regras simples e refuta a ideia
de uma única gramática com regras complexas que seja capaz de lidar com as regras conflitantes
das línguas. Ao entender a aquisição como um processo de bilinguismo, tal teoria defende que
durante esse processo uma gramática mínima é moldada de acordo com o input recebido.
Segundo esta teoria, o processo de ASL se dá maneira semelhante à aquisição de L1, no
entanto, se torna mais complexo devido ao fato de as subgramáticas já estarem pré-definidas e
pré-classificadas pela L1. Em outras palavras, as pistas para avaliar se determinada subgramática
é produtiva ou não são específicas de cada código linguístico existente na mente do aprendiz.
De acordo com esta teoria, para que o processo de ASL seja bem sucedido, o aprendiz
deve incorporar novos traços da língua em aquisição à sua gramática de L2 ao se deparar com
propriedades que não estão presentes em sua L1. Além disso, através do input de L2 que recebe,
o falante deve reavaliar a produtividade das regras já existentes. Desse modo, o aprendiz inclui
novos traços e, progressivamente, descarta regras conflitantes de sua L1.
4. As noções de tempo e aspecto
A categoria de tempo, segundo Comrie (1976), trata do momento externo de um
evento e pode ser classificada como dêitica, pois relaciona o momento de um determinado
fato a outro ponto no tempo, geralmente – isto é, em casos de tempos considerados absolutos
– relacionando-o ao momento em que se fala, deixando claro se o evento já ocorreu, se está
ocorrendo ou se ainda ocorrerá, como na sentença John estava cantando.4
Considerando o tempo como o momento externo de um evento, Comrie (op. cit.)
apresenta sua definição de aspecto. De acordo com o autor, aspecto pode ser definido como uma
categoria não dêitica, que relaciona o tempo da situação com sua estrutura temporal interna,
vendo esta de diferentes formas, mas sem relacioná-la ao momento da fala5. Em outras palavras,
o aspecto está relacionado ao modo como um evento ocorreu, ocorre ou ocorrerá, independente
de quando, como por exemplo, na sentença John estava lendo quando entrei.6
Comrie (1976) postula a existência de dois aspectos básicos nas línguas: perfectivo
e imperfectivo. O aspecto perfectivo trata da totalidade de um evento, não destacando suas
possíveis fases, como na sentença John estava lendo quando entrei, na qual estava lendo
introduz o plano de fundo para o evento e o verbo entrar apresenta a totalidade da situação sem
4 Exemplo de Comrie (1976, p. 2) – Tradução nossa para John was singing.
5 Comrie (1976, p. 3) argumenta que As the general definition of aspect, we may take the formulation
that ‘aspects are different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation’.
6 Exemplo de Comrie (1976, p. 3) – Tradução nossa para John was reading when I entered.
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referência à sua estrutura temporal interna. No que se refere ao aspecto imperfectivo, Comrie
(op. cit.) postula que este trata da estrutura interna de um evento, como na sentença João leu
aquele livro ontem; enquanto estava lendo, o carteiro chegou.7, e propõe que seja subdividido
em: habitual e contínuo/durativo.
De acordo com o autor, o aspecto imperfectivo habitual faz referência a uma situação
que ocorre habitualmente de maneira não incidental em um determinado período de tempo,
como na sentença John costumava trabalhar aqui.8
No tocante ao aspecto imperfectivo contínuo/durativo, o autor argumenta que este se
refere a uma ação em andamento durante determinado período de tempo, como em John estava
trabalhando (quando eu entrei.) 9 e apresenta uma proposta de subdivisão deste em: progressivo
e não-progressivo.
O aspecto progressivo indica que uma ação está em andamento no momento da
enunciação, como na sentença Todos os dias, quando Marta chegava do trabalho, seu cachorro
estava latindo. Nesta sentença, a perífrase estar + gerúndio expressa progressividade, de modo
distinto da sentença Todos os dias, quando Marta chegava do trabalho, seu cachorro latia,
em que o verbo latir expressa uma ação iniciada após a chegada de Marta, veiculando valor
aspectual não-progressivo.
Adotamos a proposta de Comrie (1976) por entendermos que esta apresenta um sistema
de representação da categoria aspectual possível no espanhol e no PB.
5. O perfect e suas realizações no PB e no espanhol
No que diz respeito ao aspecto, destacamos que Comrie (1976), após tratar dos dois
aspectos básicos, apresenta um capítulo de título Perfect, no entanto, não deixa claro, embora
lhe dedique um capítulo, se considera ou não o perfect como um aspecto. O autor postula
que o perfect indica a relevância no presente de um evento passado, não fazendo referência
diretamente à situação.
Comrie (op. cit.) propõe uma classificação do perfect tem quatro tipos, a saber,10: perfect
7 Exemplo de Comrie (1976, p. 4) – Tradução nossa para John read that book yesterday; while he was
reading it, the postman came.
8 Exemplo de Comrie (1976, p. 25) – Tradução nossa para John used to work here.
9 Exemplo de Comrie (1976, p. 25) – Tradução nossa para John was working (when I entered).
10 É importante destacar que, de acordo com o autor, nem todas as línguas que têm uma realização
morfológica específica para o perfect são capazes de expressar, por meio dessa mesma forma, os quatro
tipos apresentados.
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de situação persistente, que indica uma situação que começou no passado e continua no presente,
como na sentença We’ve lived here for tem years11;perfect de resultado, que indica um estado
presente que sofre o efeito de uma situação passada, como na sentença John hás arrived12;perfect
de experiência, que indica uma situação passada que provocou uma experiência que se mantém
no presente, como na sentença Bill has been to America.13; e perfect de passado recente, que
indica uma situação que aconteceu recentemente, como na sentença Bill has just (this minute)
arrived14.
No PB, o perfect pode ser expresso por diferentes tempos verbais, como ter + particípio
(Eu tenho estudado para concursos), estar + gerúndio (Eu estou morando no Rio de Janeiro),
além do presente do indicativo (Eu moro no Rio de Janeiro (desde 1990)15).De acordo com
Novaes e Nespoli (2014), no PB, o perfect de situação persistente pode ser expresso por meio
do PPC, do presente do indicativo ou da perífrase “estar” + gerúndio, enquanto o perfect de
resultado, o de experiência e o de passado imediato aparecem com o pretérito perfeito simples
(PPS).
É importante destacar que, segundo os autores, o PPS não é o responsável sozinho por
veicular a noção de perfect no PB, mas ele associado a outros elementos na sentença, tais como
informações adicionais e advérbios. Nas sentenças O João perdeu sua chave (e ela continua
perdida, O João (já) esteve na América e O João se formou (recentemente)16 por exemplo, as
noções de perfect não são veiculadas apenas pelo PPS, mas pelas informações entre parênteses.
Tradicionalmente, no espanhol, o perfect é expresso pelo PPC (he leído). De acordo
com o Manual de la Nueva gramática de la lengua española:
En México, muchos de los países centroamericanos y varios de los del área
caribeña, entre los que está Venezuela, el perfecto simple (canté) se usa para
referirse a acciones acabadas en el pasado, como en Hoy estuvo más tranquilo
(Excélsior 21/1/1997), mientras que el pretérito perfecto compuesto se reserva
para referirse a acciones o situaciones que continúan, o siguen abiertas, en el
presente: Siempre he vivido aquí (‘Sigo viviendo aquí’); María no ha llegado
(es decir, ‘Se espera que llegue’) (2010, p. 438).

11 Exemplo de Comrie (1976) – Uma possível tradução para o PB seria Nós temos vivido aqui por dez
anos.
12 Exemplo de Comrie (1976) – Uma possível tradução para o PB seria John chegou.
13 Exemplo de Comrie (1976) – Uma possível tradução para o PB seria Bill esteve na América.
14 Exemplo de Comrie (1976) – Uma possível tradução para o PB seria Bill acabou de chegar.
15 Exemplos de Novaes e Nespoli (2014, p. 267).
16 Exemplos de Novaes e Nespoli (2014, p. 268-269).
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Akerberg (2008) aponta que o espanhol de algumas regiões da América tem usos mais
parecidos com o PB do que o espanhol peninsular. No espanhol da América há uma preferência
pelo perfect para expressar uma situação persistente assim como no PB, embora também possam
ocorrer usos prototípicos de perfect experiencial não existente no PB.
A combinação do PPS e do PPC com determinados advérbios que indicam duração
podem gerar diferentes intepretações no PB e no espanhol, podendo veicular diferentes tipos de
perfect. De acordo com Akerberg (2008) no espanhol peninsular, o PPC é usado, frequentemente,
para expressar o perfect de passado imediato (Esta mañana lo he visto), enquanto no espanhol
do México tal traço é realizado por meio do PPS (Esta mañana lo vi)17.
A autora destaca que, no espanhol, em uma sentença como ¿Has leído el Quijote? o PPC
veicula a noção de perfect experiencial, no entanto, na variedade mexicana o PPS veicularia a
mesma noção com o advérbio ya, como em ¿Ya leíste el Quijote?18. No PB, em uma sentença
como Você leu o Quixote? não há possibilidade de uso do PPC sem veicular a noção de perfect
de situação persistente, sendo obrigatório portanto, o uso do PPS.
Para o falante da variedade mexicana, por exemplo, a diferença entre Este año llovió
mucho e Este año ha llovido mucho é uma questão aspectual e não temporal. Ao usar o PPS, o
falante quer dizer que a temporada de chuvas acabou e ao usar o PPC, o falante dá a entender
que a temporada de chuvas ainda não terminou (cf. COLOMBO, 1992)19.
No que se refere à frequência de uso do PPC e do PPS, o espanhol peninsular e o
espanhol americano apresentam diferenças significativas no que diz respeito à expressão do
traço de perfect. Moreno de Alba (2000) aponta que a função denotativa do PPC é diferente e
seu campo de ação é mais reduzido, de modo que a diminuição de seu uso se deve ao fato de que
no espanhol da América há uma diminuição da atribuição do traço [+temporal] e um aumento
do traço [+aspectual] no PPC.
6. Metodologia e análise dos dados
Com o objetivo de levantar os contextos de realização do perfect com o PPC no português
como L2 em falantes do EM, a metodologia que adotamos nessa pesquisa foi a aplicação de um
teste de preenchimento de lacunas (associado a um teste de proficiência), realizados por falantes
17 Exemplos de Akerberg (2008, p. 74).
18 Exemplos de Akerberg (2008, p. 75).
19 Colombo (1992, p. 23) também exemplifica essa questão de diferença aspectual com as sentenças
Hoy no me habló e Hoy no me há hablado, onde na sentença com o PPS não se espera uma ligação e na
sentença com o PPC ainda existe esperança de recebê-la.

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

266

ESTUDOS LINGUÍSTICOS

do EM como L1 aprendizes de português como L2. O fato de, em oposição ao português, o
espanhol expressar todos os valores do perfect com o PPC parece favorecer a transferência
linguística do espanhol para o português como L2.
Nesta pesquisa contamos com um grupo de 7 informantes, sendo 4 mulheres e 3 homens,
todos falantes da variedade mexicana, alunos de cursos de português como língua estrangeira
na Cidade do México e com idade entre 21 e 56 anos. O teste de preenchimento de lacunas que
preparamos está formado por 12 sentenças-alvo e mais 24 sentenças distratoras. No quadro a
seguir, apresentamos quantos informantes optaram por cada forma apresentada20.
Forma

Situação
persistente

Marcador adverbial e verbo
Desde +cantar

Desde + morar

Trabalhar

Presente

57,1%

85,7%

57,1%

Estar + gerúndio

14,3%

14,3%

42,9%

Ter + particípio

28,6%

0%

0%

Agora +casar
Passado
recente

Experiencial

Resultado

Recentemente + Recentemente
ficar
+ começar

Passado simples

85,7%

57,1%

71,4%

Estar + gerúndio

14,3%

28,6%

14,3%

Ter + particípio

0%

14,3%

14,3%

Já + estar

Nunca + ir

Ainda não +
encontrar

Passado simples

71,4%

57,1%

14,3%

Estar + gerúndio

0%

0%

0%

Ter + particípio

28,6%

42,9%

85,7%

Ontem +
limpar

Hoje + quebrar

Ontem +
jogar21

Passado simples

71,4%

85,7%

50%

Estar + gerúndio

0%

0%

0%

Ter + particípio

28,6%

14,3%

50%

20 No quadro apresentado 1 informante corresponde a 14,3%; 2 informantes correspondem a 28,6%; 3
informantes correspondem a 42,9%; 4 informantes correspondem a 54,1%; 5 informantes correspondem
a 71,4%; 6 informantes correspondem a 85,7%.
21 Um informante não preencheu essa lacuna, de modo que, excepcionalmente neste caso, 50%
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Os dados coletados indicam maior uso do PPS e do presente, exceto no perfect de tipo
experiencial com o marcador adverbial ainda não, no qual houve predominância do PPC,
confirmando assim nossa hipótese de transferência dos valores do perfect da L1 para a L2.
Considerações finais
A hipótese de que os falantes do espanhol do México aprendizes de português como L2
transferem o padrão de realização morfológica [+aspectual] de sua L1 para a L2 não pode ser
refutada, visto que, numa sentença com valor de perfect de resultado com o marcador adverbial
“ainda não”, os informantes escolheram quase que unanimemente a forma composta (ter +
particípio). Desse modo, confirmamos a hipótese de que os aprendizes transferem os valores de
perfect de sua L1 para a L2, no entanto os dados indicam que essa transferência não ocorre em
todos os tipos de perfect.
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OS DEBATES PRESIDENCIAIS NA COLÔMBIA: UMA ANÁLISE
INTERACIONAL DOS CÓDIGOS DE (IM)POLIDEZ
Astrid Johana Pardo González – Bolsista Capes
PPGLEN UFRJ
Introdução
A seguir, realizaremos uma análise do segundo debate eleitoral para Presidência
da Colômbia realizado em 2018. Nesta descrição do debate, nos focaremos em relação aos
conflitos e enfrentamentos entre dois dos presidenciáveis, Humberto De la Calle e Ivan Duque,
este último o atual presidente. O embate destes dois candidatos tornou-se notícia nacional nas
principais mídias1 e redes sociais, que destacavam o uso do “tú” por parte de De la Calle, e a
raiva que isto provocou em Ivan Duque.
O gênero debate
Os debates eleitorais constituem um subgênero que integra discursos que visam o
conflito, nos quais os participantes mantêm um duelo dialético mediado por um moderador que
controla os enfrentamentos (BLAS ARROYO, 1992). Neste sentido, neste tipo de encontros,
os atos de fala impolidos constituem comportamentos comunicativos esperáveis e normais,
revelando a necessidade da existência de quadros teóricos específicos para a impolidez, visto
que não é um fenômeno secundário, periférico nem excepcional da polidez como explica
Kienpointner (2008):
1 Revista Semana, disponível em: <https://www.semana.com/on-line/multimedia/Humberto-de-lacalle-tutea-a-ivan-duque-en-debate-presidencial/562587>. 06 de abril de 2018.
Periódico El espectador, disponível em: <https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/
politica/la-sarcastica-tuteada-entre-ivan-duque-y-Humberto-de-la-calle-que-termino-en-peleaarticulo-748399>. 05 de abril 2008.
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Dentro de certos contextos, situações ou instituições, impoliteness é o
comportamento comunicativo normal e expectável, por exemplo, no
treinamento de recrutas do exército (CULPEPER, 1996), em interrogatório
dentro da interação em um tribunal (LAKOFF, 1989), em disputas entre guardas
de trânsito (clampers) e os proprietários de carros estacionados ilegalmente
(CULPEPER et al. 2003), em shows e programas de perguntas (CULPEPER,
2005), em conflitos entre líderes políticos, partidos e seus seguidores, debates,
especialmente durante as campanhas eleitorais ou durante períodos de hostis
relações entre governo e oposição (HARRIS 2001; A KIENPOINTNER 2003;
BOLIVAR, 2005).

Geralmente, há uma estrutura de turnos de fala determinada, como explica Vilela
(2015), com regras de jogos determinados baseados em respostas, réplicas, tréplicas, direitos de
respostas e considerações finais. De igual forma, tem como linhas mestras estruturas de abertura
e fechamento, sorteios para determinar a ordem de intervenção, tempo limitado dos turnos,
perguntas por parte de mediadores, jornalistas e cidadãos comuns, e por último, concessões de
direito de resposta ao candidato que sofreu ofensa ou alusões. A duração deste encontro gira em
torno de duas horas.
Os candidatos
Neste debate eleitoral, ocorrido em 5 de abril de 2018, no coliseu da Universidad del
Norte, na cidade de Barranquilla (Colômbia), participaram os 5 candidatos melhores colocados
nas pesquisas de opinião: Ivan Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle,
German Vargas Lleras. Os protagonistas do enfrentamento que desejamos analisar foram:
Humberto de la Calle, candidato do Partido Liberal Colombiano, considerado de centroesquerda, nascido no departamento de Caldas. Tem ocupado diferentes cargos políticos, como
vice-presidente e ministro, e especificamente, foi o chefe da equipe negociadora do processo
de paz com as Farc em Havana, Cuba. Foi o quinto colocado nas eleições. Ivan Duque, do
Centro Democrático, partido de direita, nascido em Bogotá, ex-senador e conhecido por ser
o candidato de Álvaro Uribe, político que enfrenta diferentes escândalos relacionados aos
exércitos paramilitares.
Primeiro Enfrentamento - Doctor Duque – Doctor de la calle
O primeiro enfrentamento se produz a partir da pergunta da moderadora sobre os acordos
de paz assinados em Cuba2, um dos temas mais importantes durante toda a campanha eleitoral.
De La Calle, último candidato a responder a esta pergunta, faltando 30 segundos para finalizar
2 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=bMEfRgi2hb8&t=5159s>. O enfrentamento
descrito começa às 1h22min do debate, durando até 1h26min.
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sua intervenção, realiza uma alusão direta a Duque, direcionando seu corpo para ele, de forma
enérgica, com um tom voz mais firme e com o dedo em riste diz:
Usted cree Doctor Duque que vamos a lograr la paz con su política agraria
que es la resurrección de agroingreso seguro (el público paulatinamente se
exalta gritando e aplaudiendo) en vez de atender la reforma rural integral
¿usted cree que desbaratando la corte constitucional (de forma sobrepuesta
o moderador dice:“por favor” para calmar la exaltación del público)
eliminando la tutela vamos realmente a tener paz en Colombia? Su propuesta
es la de salto al pasado, vamos a la Constitución del 86, eso no es lo que
le conviene a Colombia, alianza colombianista para el futuro de esta nación
muchas gracias (1hora, 26 minutos) [Aplausos]

Nesta intervenção vemos o uso da forma de tratamento pronominal “usted” e nominal
“Doctor Duque”, que neste caso se usou como vocativo para direcionar seu ataque a este
candidato. A língua espanhola é conhecida como uma língua de sujeito nulo, neste caso a
marcação do sujeito constitui uma estratégia de intensificação que vai reaparecer de forma
paulatina no decorrer dos turnos. Nesta primeira alusão, o “usted” e “doctor” parecem denotar
distância e o ataque direto se concretiza com o uso da pergunta retórica e irônica:“¿usted cree
que desbaratando la corte constitucional, por favor, eliminando la tutela vamos realmente a
tener paz en Colombia?” Interpretamos este ato como uma forma, uma primeira provocação, e
um convite ao confronto. A seguir o moderador concede a palavra a Duque:
Duque: Doctor de la calle no me, no me extraña su intervención porque usted
le dijo a los colombianos, (o moderador dice “por favor” al público) usted
le dijo a los colombianos hace dos años que ningún miembro cabecilla de
las FARC llegaría al congreso sin reparar sin cumplir las penas y sin decir la
verdad, mentiras como las que acaba de decir [Aplausos] de los debates como
los hemos dado siempre, que yo siempre los di con usted con altura y lo que
necesitamos es hacer defender el mandato que ganamos el de 2 octubre para
reformar esos acuerdos [Aplausos]

Duque responde a De la Calle com a mesma forma de distância (doutor + sobrenome),
e a forma marcada pronominal “usted”. E repete duas vezes o enunciado “usted le dijo a los
colombianos”. Esta repetição é forma de retomar a fala que parece interrompida pelo público
e pela tentativa do moderador de acalmá-lo. Não obstante Blas Arroyo (1999) explica que no
contexto do debate político a repetição tem um componente interacional conflitivo, que pode
aparecer de duas formas: a alo-repetição, que supõe a repetição dos enunciados do falante
por parte do interlocutor e a segunda, que seria a realizada por Duque, a repetição própria.
Consideramos esta repetição realizada Duque como parte de uma estratégia argumentativa que
pretendia focalizar o tópico em desenvolvimento. Segundo Blas Arroyo (1999), estes tipos
de funções geralmente aparecem atreladas às formas de tratamento de cortesia e distância
(usted) ou pelo sobrenome do interlocutor, como ocorreu no extrato aqui analisado. Por outra
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parte, a referência “a los colombianos” é uma estratégia para convencer o eleitorado que foi
“enganado” pelo candidato De la Calle, membro da equipe negociadora da paz em Cuba, que
segundo Duque, não cumpriu com a promessa de punição e reparação que deveriam ter feito
às FARC antes de ocupar seus lugares no congresso. Outro aspecto é o uso de uma estratégia
aberta e direta de descortesia do modelo de Culpeper (1996), quando diz “mentiras como lasque
acaba de decir”, acompanhado pelo enunciado seguinte em imperativo “de los debates como los
hemos dado siempre”. O moderador concede outra tréplica para De la Calle:
De la Calle: afirmación asombrosa, el acuerdo decía que el de 23 de febrero
del año pasado empezaba a funcionar la jurisdicción especial ¿quién impidió
eso? entre otros, su partido, su partido (apuntando o dedo para Duque) en el
congreso, hay una responsabilidad histórica, en segundo lugar impunidad no
hay , la jurisdicción especial para todos, lo que es muy grave es la miopía
selectiva, aquí hubo un conflicto y hay muchos responsables, usted propuso
que los militares fueran juzgados por la jurisdicción penal militar , sacándolos
de la jurisdicción y así nunca va a haber paz en este país (aplausos).

No primeiro tópico, vemos mais uma vez o recurso de repetição (su partido, su partido)
junto ao uso de forma de tratamento de distância “usted”como resposta, que combina com o
gesto de apontar o dedo para Duque, atos de descortesia aberta e direta (CULPEPER, 1996). No
segundo tópico, novamente, vemos o sujeito marcado “usted” tentando intensificar a acusação
de privilégios outorgados pelo partido de Duque aos militares durante o julgamento pós-conflito.
A seguir, o moderador oferece também a última tréplica a Duque:
Duque: Doctor de la calle(riéndose e mirándolo) su, su forma de hablar ya
no parece la de un alto comisionado de paz (se gira hacía el público), lo que
le quiero decir a usted con tranquilidad, con tranquilidad Doctor de la Calle
(el público parece subir el tono y se escucha abucheos) es que Colombia se
merece.
Moderador: ¡Por favor!, ¡por favor!, detengan el reloj, ¡por favor! [abucheos]
Moderadora: ¡Por favor! mostremos como somos en Barranquilla respetuosos.
Moderador: ¡Pido silencio y respeten al interviniente! Señor Duque, adelante.
Duque: Me lo.
Moderador: Adelanten el reloj.
Duque: Doctor de la Calle,cuando ganamos el plebiscito invitamos un gran
acuerdo nacional, y usted y yo hablamos muchas veces, y yo lo único que le
estoy pidiendo a los colombianos es que de una vez por todas pasemos una
página, y es que no premiamos al delincuente según su ideología, sino que el
que la haga la pague en Colombia, sea paramilitar o sea guerrillero y ese es el
derecho a que construyamos la paz con justicia y no con selectividad. Eso no
es ser agresivo, eso es defender la honorabilidad de nuestra constitución que
usted ayudó a promulgar.

Nesta intervenção, Duque usou quatro vezes “Doctor de la Calle”.Na primeira, pronuncia
acompanhado de um riso debochado, e afirma: “su, su forma de hablar ya no parecela de un
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alto comisionado de paz”, acusando a seu contratante de ter um registro oral coloquial, o que
não condiz com o alto papel desempenhado durante as negociações de paz. Segundo o modelo
de Culpeper (1996) ridiculizar faz parte das estratégias de impolidez negativa. Logo, vem uma
tentativa de atenuação, novamente com o fenômeno da repetição, também acompanhada de
uma forma de tratamento nominal cortês (Com tranquilidade, com tranquilidade, Doctor de
la calle). Embora ele use uma atenuação que poderia ser interpretada como cortesia, neste
caso podemos entender como uma atenuação irônica (BRIZ, 2012) que não tem uma função
mitigadora, mas sim deve ser vista como uma provocação (REBOLLO, 2000), sendo um ato
de ataque à face, que pertence à quarta estratégia de impolidez: o sarcasmo. Leech (1983 apud
CULPEPER, 1996) considera a ironia uma forma de realizar ofensa de modo que não gere
abertamente o conflito. Não obstante, Culpeper (2005) afirma que estas formas de impolidez
indireta costumam ser as mais agressivas tal como aconteceu neste caso, comprovadas também
pelo descontrole causado no público, momento no qual os moderadores tiveram inclusive que
intervir para acalmar os ânimos. A última parte do turno se caracterizou por uma subida de voz
e um ritmo mais rápido, finalizando novamente com a intensificação por meio da forma de
tratamento distante (“usted ayudó a promulgar”).
As vaias do público podem ser entendidas como o ápice emocional deste enfrentamento
motivado pela ironia realizada por Duque “com tranquilidade”. Rebollo (2005) considera a
ironia similar ao afeto e ao desafeto, pois estas são formas distintas de expressar um conteúdo
pragmático emocional que influencia a seleção estratégica de formas de tratamento. Contudo,
também facilita o entendimento da gramática emocional da raiva, que neste caso é o sentimento
que define o enfrentamento, visto que a raiva é a consequência final surgida a partir de todos
os intercâmbios comunicativos impolidos entre os dois candidatos, tais como a repetição dos
tratamentos pronominais marcados (usted) e nominais (doctor), o apontamento do dedo, os
risos debochados, a atenuação irônica, as formas de tratamento de distância e a marcação dos
sujeitos. Todas estas estratégias buscavam ferir as faces de forma mútua, tendo como efeito o
contágio emocional (COLLINS, 2013) para com o público, que acaba interrompendo o turno do
Candidato Duque. Poderíamos argumentar que a raiva parece se construir e se controlar nestas
estratégias linguísticas de impolidez. Ao mesmo tempo em que os fluxos de ira perceptíveis
circulam por estes canais socialmente aprovados (GAY, 1995), funcionando também como
fonte motivadora de cada um dos atos de fala impolidos.
Segundo enfrentamento: “A sarcástica tuteada de Duque”
O segundo enfretamento foi o momento de maior repercussão na mídia, que catalogou
o encontro como “um dos momentos mais passionais da história política do país” 3. De igual
3 “El debate Caribe que tuvo lugar en la mañana del jueves en Barranquilla puede ser uno de los
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forma, nas redes sociais também se ressaltava a “ira” de Duque por causa da “tuteada” de De
la Calle. No momento do debate no qual os candidatos poderiam fazer perguntas diretas a seus
adversários, De La Calle dirige sua pergunta para Duque:
De la Calle: (sale de su lugar, y se acerca a Duque) Bueno, mi estimado Ivan.
Hombre, (se rie en cuanto pronuncia este enunciado) (da una palmada en el
hombro de su contrincante) yo quiero hacerle una pregunta suave, sin ánimo
polémico, ¿por qué no me defines cuál es la idea que tú tienes (apuntado
los dedos hacia Duque) de los derechos de las personas? por ejemplo ¿Tú
realmente quieres acabar con la Corte Constitucional?¿Qué va a pasar con
la tutela? Yo fui magistrado, antes de la Constitución del 91 y el control
constitucional no tenía carne, no tenía hueso, la tutela es el gran alcance,
segundo derechos de la población LGBTI y de verdad ¿Vas a meter a la cárcel
a los consumidores?

Embora, De La Calle afirme que deseja realizar uma pergunta “sin ánimo polémico”,
o uso da forma nominal “mi estimado Ivan”, e o vocativo “hombre”, o riso, e por último,
a palmada no ombro de seu adversário, conjunto de atos que se vinculam ao uso de formas
verbo-pronominais (“tu tienes, tú realmente”), que pareciam demostrar a confiança que se
supunha existir entre os dois candidatos, também poderia ser interpretado como uma tentativa
de suavizar o primeiro enfrentamento ocorrido no início do debate. Em um primeiro momento
poderia ser entendido como uma atenuação, mas, novamente irônica, pois ele, em realidade,
não busca a mitigação, mas sim deseja o ataque recorrendo a estratégias indiretas de ironia, que
embora pareçam ser mitigadoras, são em si mesmas ataques diretos que, como afirma Culpeper
(2006), costumam ser os mais ofensivos. O grau de ofensa pode ser comparado na reação que
cria em Duque, que foi relatado na mídia e nas redes sociais, como “Duque se enfada” ou “La
sarcástica tuteada de Duque”, a seguir:
Duque: Humberto,¡te agradezco mucho la tuteada!y lo que te quiero
decir es lo siguiente: primero, yo respeto la constitución y la constitución
que tú ayudaste a construir tiene un artículo que es el artículo 42, que
tiene tu definición de familia, cuando tú fuiste ministro del gobierno, de tu
constituyente, de tu gobierno. Entonces, si tú la quieres modificar, sabes cuál
es el camino, pero te respondo, Humberto,yo sí creo que necesitamos un país
donde defendamos todos los derechos y por eso he dicho estoy de acuerdo
con la igualdad de derechos patrimoniales y civiles ahora frente a las cortes.
Humberto, yo también estoy de acuerdo que uno de los grandes logros de
nuestro país es la acción de tutela y la voy a preservar siempre como un valor
en nuestro país…. Humberto, también te contesto, también te contesto yo
lo que quiero es que tú y todos nosotros y yo y los que estamos acá pensemos
momentos con más pasiones que se hayan vivido en la historia política. En un auditorio a reventar,
y en medio de estruendosos aplausos, los candidatos protagonizaron un verdadero ‘show‘ electoral
en el que sobraron las pullas y los sablazos”. Disponível em: <https://www.semana.com/Item/
ArticleAsync/562589?nextId=562597>.
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en que hay un camino para encontrar acuerdos en nuestro país.Yo te lo
propuse después del plebiscito del 2 de octubre nos reunimos muchas veces
y yo lo que creo es que se cometió un gran error no abriendo la posibilidad
de buscar un gran acuerdo nacional.Lo quiero buscar porque más allá de los
poderes presidenciales y en los periodos está el derecho supremo del pueblo
colombiano a tener una justicia para todos.

O primeiro ato de impolidez foi o tratamento nominal “Humberto” junto ao agradecimento
pela “tuteada”, que poderíamos considerar como parte das estratégias sarcásticas que se
repetem ao longo da intervenção. Duque usa 4 vezes Humberto, e realiza 7 vezes elementos do
paradigma tuteante (a forma pronominal “tú”, a forma átona “te”, e o possesivo “tu’). A repetição
deste paradigma parece mostrar que foi usado como uma forma de retaliação, além de ser uma
estratégia de intensificação do desacordo e da raiva que produz o tratamento de confiança usado
por De la Calle, intensificação que pode ser observada também na repetição enunciativa, como
por exemplo: “Humberto, también te contesto, también te contesto”. Portanto, vemos nesta
intervenção de Duque duas formas de repetição: a primeira, do paradigma tuteante em vários
de seus elementos e a segunda, a repetição enunciativa, atos que constituem a rejeição total do
tratamento de confiança usado por De la Calle.
Conclusão
Nos enfrentamentos analisados neste texto, vimos que a raiva que suscitou o uso do
tuteo por De La Calle foi motivada por uma série de quebras às regras sociais de interação deste
contexto, pois, por um lado, nos debates políticos deve ser usado o tratamento de distância,
estratégia de polidez negativa (BROWN E LEVINSON, 1978) e por outro, existe uma restrição
pragmática denominada por Cepeda (2018) como a estigmatização do tuteo em Bogotá, lugar
onde se reserva o uso do “tú” para mulheres, crianças e indivíduos de classe alta, e se evita
no trato entre homens, devido à associação do tuteo com a fala feminina e gay. Outro aspecto
consiste no uso do “tú” que se considera inadequado quando existem diferenças de status social
entre os interlocutores (idade, hierarquia social), não obstante, neste caso não acontece porque
os dois políticos pertencem às mesmas classes sociais e, inclusive, o candidato Duque, que
considerou como ofensivo o “tuteo”, é o mais jovem. Contudo, poderíamos pensar pela via da
restrição entre homens e pelo contexto “debate presidencial” nos quais se espera tratamentos de
distância. Desta forma, poderíamos analisar que no plano do simbólico, “a sarcástica ‘tuteada’ de
Duque” pode representar uma restauração das fronteiras sociais (COELHO, 2010) traspassadas
por De la Calle, na medida que este candidato feriu vários aspectos dos usos linguísticos e
sociais, que se supõe já são regras tácitas neste tipo de interações.
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COLEÇÃO PEDRO DE ANGELIS:
REVISÃO TÉCNICA E EDIÇÃO FILOLÓGICA
Beatriz Dias Mikhail
PPGLEN UFRJ
Introdução
A Coleção Pedro de Angelis intitulada anteriormente como “Coleção de obras impressas
e manuscritas que tratam principalmente do Rio da Prata”. A maior parte desta coleção está
localizada na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (FBN), outras partes são
encontradas no setor de Obras Raras Bibliotecas públicas e privadas da Argentina, no Archivo
General de la Nación, no Ministério das Relações Exteriores e, perdidas.
Os documentos desta coleção são datados do século XVI ao século XIX, mais
precisamente estão datados entre 1537 e 1849 e, até o momento da pesquisa, foram encontrados
documentos na FBN nos seguintes idiomas:espanhol, inglês, francês e latim. Na Fundação
Biblioteca Nacional contém aproximadamente 1533 documentos, constituídos por originais e
cópias de manuscritos (alguns documentos estão microfilmados), impressos, litografias e mapas.
A “Colección” de Pedro de Angelis se destacou por ter trazido ao público
numerosos documentos pouco conhecidos ou inéditos, mas também por sua
qualidade editorial, forma e material, com nenhuma equiparação na Argentina
da primeira metade do século XIX. Por essa razão, temos convicção de
que se faz necessário analisar com cuidado a operação historiográfica que
Angelis realizou, assim considerada, porque, apesar de não ter sido feita a
partir de uma instituição formal, ela foi realizada a partir de um lugar de
produção. Envolveu, portanto, escolhas e silenciamentos, concepções sobre
o conhecimento do passado, características formais, inclusive de narrativa, e
uma relevante circulação e influência nos estudos que vieram posteriormente.
Pensamos que, a partir daquele momento, na Argentina, mesmo que as fontes
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históricas circulassem em mãos de colecionadores particulares, sem estar
organizadas e disponíveis em arquivos públicos ou associações científicas, ou
que os estudiosos não realizassem suas investigações com o incentivo oficial
do Estado, foram produzidos escritos e publicadas fontes históricas com um
objetivo pragmático. (SCHELL, 2014)

O grande público conhece a Coleção Pedro de Angelis a partir das transcrições de Jaime
Cortesão, disponíveis para acesso, em sete livros. Jaime Zuzarte Cortesão (1884 - 1960) foi
médico, político, escritor, historiador e filho do filólogo António Augusto Cortesão. A partir
do levantamento dos títulos dos documentos da base da FBN e comparando com os títulos dos
documentos transcritos por Jaime Cortesão, pode-se concluir que apenas 25% da coleção foi
transcrita.
Acordo entre a Fundação Biblioteca Nacional e o Laboratório de Estudos Filológicos
Com tamanha importância desta coleção, firmou-se um acordo entre a Faculdade de
Letras da UFRJ, mais precisamente com o Laboratório de Estudos Filológicos (LabEFil), e a
FNB, para tratar a coleção em termos filológicos e codicológicos. Neste acordo, será realizada
a digitalização de todos os documentos, já que poucos se encontram disponíveis, e quando estão
disponíveis para consulta, encontram-se microfilmados. Até o momento, metade da coleção
já foi digitalizada, mas ainda não há uma estimação correta do número de documentos que se
encontram na Biblioteca Nacional. A duração do acordo é de doze meses, podendo ser renovado
por mais doze meses. As participantes da FBN, fazendo parte como técnicas da divisão de
manuscritos são:Luciane Simões Medeiros, Ana Lúcia Merege e Daniele de Almeida Simas.
Os participantes do Laboratório de Estudos Filológicos são: Leonardo Lennetz Marcotulio
(Coordenador), Beatriz Dias Mikhail (Ed. Fac-similar e resumos), Letycia Dias Mallet (Ed.
Fac-similar e resumos) e Maria Elisa de Souza Lima (Ed. Fac-similar).
A digitalização é feita com a utilização de uma câmera profissional, utilizando um tripé
e acessórios para uma melhor qualidade das fotografias. Assim como o uso de réguas para
que o pesquisador tenha essa informação posteriormente. No momento em que a digitalização
está sendo feita, outras informações sobre o documento são anotadas, por exemplo: estado de
conservação, tipos de manchas, tipos de rasgos, idioma, marca d’água, tipos de furos, etc. As
anotações sobre essas informações no momento da digitalização são importantes para que não
haja a necessidade de ter que retomar ao documento posteriormente, causando mais manuseios,
contribuindo com o processo de deterioração. Se um documento apresenta um péssimo estado
de conservação ou apresenta danos que podem ser estabilizados, este é levado ao setor de
conservação de documentos.
Também será feita uma revisão técnica e uma edição filológica da coleção. No primeiro
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momento será feita uma análise dos metadados que estão disponíveis para acesso na base da
FBN. Esta base possui poucas informações e muitas delas não estão preenchidas corretamente,
é de grande importância ter o máximo de informações possíveis, pois quando um estudante ou
pesquisador for buscar na base informações sobre algo que estuda/pesquisa, pode não encontrar
um documento que necessita por não ter as informações necessárias na base, dificultando seu
trabalho.
Posterior a essa etapa, serão feitos os resumos de cada documento, partindo da leitura
de cada texto, serão feitos dois resumos em dois idiomas: português e espanhol; em português
porque o documento se encontra em uma biblioteca no Brasil e em espanhol porque uma grande
parte dos documentos está escrita em espanhol.
Objetivos gerais do acordo
1) Estabelecer um intercâmbio entre os saberes do corpo técnico da Fundação Biblioteca
Nacional e os corpos docente e discente da Faculdade de Letras, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro.
2) Integrar o ensino acadêmico da língua espanhola ao processamento técnico do patrimônio
documental produzido em espanhol.
3) Promover a valorização do patrimônio bibliográfico e documental brasileiro.
4) Garantir o acesso, difusão e produção do conhecimento referente à Coleção Pedro de Angelis.
5) Revisar a descrição dos itens documentais.
6)Elaborar resumos para subsidiar notas e indexação do acervo.
7)Produzir eventos acadêmicos e culturais como multiplicadores da experiência e do
conhecimento produzido.
Metas
A estimativa é que ao final do projeto sejam realizadas:
1) Revisão de 633 itens documentais em 12 meses.
2) Elaboração de 1266 resumos bilíngues.
3) Realização de reuniões para avaliação do trabalho, resultados obtidos e troca de experiências.
4) Produção de evento de capacitação/multiplicação sobre Paleografia/Filologia e acervo da
Divisão de Manuscritos.
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Objetivo
O objetivo desta comunicação é dar notícias sobre o processo que vem sendo realizado
de (1) revisão técnica e (2) sobre o que será feito na dissertação do mestrado.
Metodologia
A metodologia empregada é, para o primeiro objetivo, a de análise dos metadados já
disponíveis na base da FBN, leitura dos documentos para reelaboração de resumos.
Revisão técnica da coleção
A imagem abaixo (figura 1) é uma ficha catalográfica da Coleção Pedro de Angelis do
documento I-28,35,12, contendo os seguintes campos a serem preenchidos: localização, autor,
título, subtítulo, local de publicação, ano, notas gerais, anexos, conteúdo, resumo, assuntos e
autoridade. Apenas foram preenchidos três campos: localização, título, ano e notas gerais. Com
isso, há uma perda de informações ao pesquisar sobre tal documento na ficha catalográfica.
Ao realizar a leitura do documento e sua transcrição, o LabEFil realizou a ampliação da ficha
catalográfica deste documento, como se observa na figura 2. Nota-se o preenchimento de diversos
campos que anteriormente não estavam preenchidos e uma vasta informação encontrada.
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Figura 1: Ficha catalográfica do documento I-28,35,12 da Coleção Pedro de Angelis, da Fundação
Biblioteca Nacional.
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Figura 2: Ficha catalográfica do documento I-28,35,12 da Coleção Pedro de Angelis, da Fundação
Biblioteca Nacional, feita pelo Laboratório de Estudos Filológicos.

Etapas em andamento da dissertação
1) Levantamento bibliográfico
2) Leitura de textos sobre filologia/paleografia
3) Leitura de textos sobre a Coleção Pedro de Angelis e sobre Pedro de Angelis
4) Escrita do capítulo sobre Pedro de Angelis
5) Escrita do capítulo sobre filologia/paleografia
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Próximas Etapas
Escolha do documento a ser editado
Transcrição/ edição de todo o documento
Questionamentos
1) Qual documento escolher?
2) Qual o público alvo que eu quero que leia a minha pesquisa?
3) Que tipo de edição devo escolher?
Referências
Biblioteca Nacional, Coleção Pedro de Angelis é pauta de acordo com UFRJ. Disponível em:
<https://www.bn.gov.br/acontece/noticias/2019/08/colecao-pedro-angelis-pauta-acordo-comufrj>. Acesso em: 20 de set. de 2019.
CAMBRAIA, C. N. Introdução à crítica textual. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
SCHELL, D. C. Colecionando documentos, escrevendo história, imaginando uma nação: Pedro
de Angelis e sua operação historiográfica na “Colección de obras y documentos relativos a la
historia antigua y moderna de las províncias del Río de la Plata”. In: Anais do XI Encontro
Internacional da ANPHLAC. Niterói, 2014.
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FORMAS DE TRATAMENTO E ATITUDES LINGUÍSTICAS EM
VALPARAÍSO, CHILE: A PERCEPÇÃO DO VOSEO
Beatriz Araujo Ferreira – Bolsista Capes
PPGLEN UFRJ
Introdução
A partir dos pressupostos teóricos da Teoria da Variação e Mudança (WEINREINCH;
LABOV; HERZOG, 1968) em interface com Atitudes Linguísticas, este trabalho pretende
investigar as formas de tratamento e suas combinações na variedade do espanhol de Valparaíso,
V Região do Chile, com o intuito de observar os julgamentos dos próprios falantes diante dessas
formas. Para o presente texto, faremos um recorte, a partir de nossos resultados, atentando-nos
às avaliações dos falantes e aos seus usos, buscando compreender a relação entre língua e
sociedade, de modo a contribuir com os estudos sociolinguísticos do espanhol.
1. Um pouco sobre a história da construção do estigma da variedade chilena
Estudos sociolinguísticos, que trabalham a interação entre língua e sociedade, nos
permitem avaliar como o falante se projeta através das suas decisões linguísticas, marcando,
assim, seu valor identitário de pertencimento. Através dos estudos de Atitudes Linguísticas,
que podemos verificar como o indivíduo avalia sua língua. E, a partir dessa avaliação, decisões
são tomadas, influenciando nos processos de variação e mudança de uma língua, bem como
apontam estudos de Moreno Fernández (1998) e González Martínez (2008).
Hall (2015 [1992]), em seus estudos, concebe três diferentes formas de identidade:
sujeito do Iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. Entretanto, apenas uma nos
interessa: sujeito sociológico, pelo que já foi dito anteriormente. Segundo o autor:
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A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo
moderno e a consciência de que esse núcleo interior do sujeito não era
autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com “outras pessoas
importantes para ele”, que mediavam para o sujeito os valores, os sentidos
e os símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava (HALL, 2015
[1992], p. 11).

Isso significa dizer que a identidade do indivíduo nada mais é que a interação entre
o “eu” e o social, de modo que o sujeito possui o seu “eu real”, porém “esse é formado e
modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que
esses mundos oferecem” (HALL, p. 11).
É a partir dessa junção de sujeito à estrutura que o sujeito se entende como unidade.
Esse sentimento também implica nas identidades culturais do sujeito, e é nela que se encontra a
identidade nacional, que é uma das principais fontes de identidade cultural no mundo moderno.
Dessa forma o sujeito se identifica como fazendo parte de uma nação.
Portanto, através da formação de uma cultura nacional, se licencia a criação de padrões,
para que se tenha uma ideia de unidade e, logo, de identidade social. É por isso que muitas
nações criam padrões de alfabetização, generalizam uma única língua vernacular dominante,
uma cultura homogênea etc. A ideia de nação também pode ser levada a de pertencimento de
grupo, gerenciados por fatores extralinguísticos, como idade, sexo, classe social, nível cultural,
entre outros.
À luz da ideia de nação e de língua como poder, evidenciamos o caráter monoglóssico
da cultura linguística espanhola, como caracterizado por Del Valle e Gabriel-Stheeman (2002),
de modo que os conceitos de unidade e de correção idiomática ocupam um lugar central, ainda
que o processo de difusão da língua espanhola tenha se dado de maneiras diferentes, em lugares,
contextos e épocas diferentes e, sobretudo, com contato entre línguas e povos diferentes.
A partir desses fatores sociais, como as relações de prestígio e poder, nascem ideias e
crenças de falares mais “bonitos”, “melhores” ou “piores” que outros, prevalecendo sempre a
ideia de que o socialmente “mais fraco”, que, na maioria das vezes, é o economicamente mais
fraco ou considerado inferior a partir do que se conhece como civilização, é aquele que “não
sabe falar”. A ideia de um dialeto/uma língua ser “superior” ou “inferior” está diretamente
relacionada a julgamentos e interesses políticos e sociais de classes privilegiadas. Os atributos
sociais de um grupo, portanto, são transferidos para os recursos linguísticos associados a ele.
Desse modo, reconhecemos que os signos linguísticos e as imagens sociais estão relacionados.
Com o conceito de língua como “companheira do império”1, derivada de Lorenzo Valla,
1 O autor da primeira gramática espanhola acreditava que o Império Romano ainda era triunfante no
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Antonio de Nebrija concebia a língua como um instrumento político e cultural (ASENSIO,
p. 399). Deste modo, aproveita-se da ideia de unidade, pertencimento e identidade e cria a
primeira gramática da língua espanhola, em 1492. Faraco aponta que:
[...] Desde Antonio de Nebrija (autor daquela que é considerada a primeira
gramática de uma língua moderna – a gramática do castelhano publicada em
1492) se buscou estabelecer, por meio de instrumentos normativos (gramáticas
e dicionários), um padrão de língua para os Estados Centrais Modernos, de
modo a terem eles um instrumento de política linguística capaz de contribuir
para atenuar a diversidade linguística regional e social herdada da experiência
feudal. A esse instrumento damos hoje o nome de norma-padrão (FARACO,
2008, p. 75).

Como visto, a ideia da criação de uma gramática é tratar a língua como um objeto
de poder, algo cristalizado, uma entidade imaginada, como se, em algum momento, pudesse
ter sido “pura”, sem nenhum contato, sem nenhuma mudança ou sem possíveis variações.
Com isso, vende-se a ideia de que há uma língua a ser seguida, de forma única, invariável. As
variações individuais são, assim, silenciadas pela norma todo o tempo. A criação das línguas
nacionais tem como objetivo aguçar o nacionalismo nos indivíduos, alcançando, então, a ideia
de conquista de território de Nebrija.
O movimento de normatização e consequente padronização linguística, que começa
na Península e começa a desbravar a América, abre espaço para uma idealização acerca de
uma variedade padrão ideal. Esse movimento, no século XIX, teve um forte representante na
América, o venezuelano-chileno Andrés Bello, que criou manuais e gramáticas destinados a
americanos, que tinham como modelo a norma peninsular, e fazia duras críticas ao espanhol
falado no Chile.
A idealização de uma língua, tal qual fazia Bello, acabou gerando discriminação social
e uma série de problemas sociais. Foi também a chave para possíveis mudanças linguísticas,
já que a eleição do uso de uma forma pode ser um indicador de como o indivíduo será visto/
tratado pela sociedade. Em muitos casos, o indivíduo, em busca de não ser mais marginalizado,
tenta apagar seus traços julgados, socialmente, como algo negativo.
2. A percepção do voseo
Por se destoar na norma peninsular, as formas de tratamento na variedade chilena podem
ser um estigma para o falante. O uso do chamado voseo pelos americanos foi forte alvo das
que dizia respeito às letras, pois ainda que não existisse mais o império, em muitos lugares, como
Itália, Gália, Espanha e outros, o latim seguia imperando, seguindo as ideias de Valla (VALLA apud
ANSENSIO, 1960, p. 401).
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críticas de Andrés Bello. O autor (1847) atribuía o título de barbarismo ao uso dessa forma
de tratamento, alegando que esta forma deveria ser eliminada não só da variedade chilena,
como também de todo o continente americano. Alguns trabalhos, como remonta Rojas (2014),
atribuem o recuo do uso do pronome vos graças ao empenho e às fortes campanhas de Bello
para se introduzir o tú no lugar de vos. Cabe, portanto, refletir, se a variação está ou não refletida
nos julgamentos.
Chama a atenção que falantes de diversos extratos sociais, incluindo os mais altos,
acreditam não falar bem a sua própria variedade. Isto se deve ao fato de um ideal idiomático
a ser seguido, de caráter monoglóssico, como dito anteriormente, gerando, assim, uma forte
insegurança linguística nos falantes da variedade chilena, como sinaliza Rojas (2012; 2014),
acrescentando que, para os chilenos,o falar “correto” do espanhol se limita à variedade espanhola
– imaginando, entretanto, haver apenas uma variedade espanhola, a estândar.
Quando observamos as formas de tratamento da variedade chilena, identificamos um
sistema dual para a forma de segunda pessoa singular para o trato informal, concorrentes,
que podem se ramificar: as formas de tuteo e voseo, havendo várias combinações entre
elas (TORREJÓ, 1986; CARRICABURO, 1997; FONTANELLA DE WEINBERG, 1999;
RIVADENEIRA & CLUA, 2011). A forma de maior estigma entre os falantes, o voseo, é
denominada por Torrejón (1986, p. 678) como voseo auténtico, que seria a junção da forma
pronominal vos mais a forma verbal de voseo, e voseo mixto, podendo ser pronominal (pronome
vos + verbo em tuteo) ou verbal (pronome tú + verbo em voseo), sendo o último a forma mais
utilizada pelos falantes.
Ainda que fortemente utilizado por falantes de todas as classes sociais, de diferentes
níveis culturais e educacionais, como aponta o trabalho de Rivadeneira e Clua (2011), há uma
forte negação dos chilenos quanto ao uso do voseo, principalmente no caso do pronome. A
partir dessas informações, nossa pesquisa partiu com o propósito de identificar os padrões de
uso dessas formas, identificando os contextos, visando identificar se e por que há essa negação.
No que se refere às atitudes linguísticas, nossa hipótese é de que os falantes negariam o
uso da forma pronominal vos, avaliando-a como um traço negativo. Para tanto, elaboramos um
questionário atitudinal online, através da plataforma Google Forms, baseando-nos em trabalhos
como os do projeto LIAS2. O questionário foi respondido por 8 participantes, todos jovens,
entre 22 e 30 anos, da região de Valparaíso, no Chile. 4 deles (metade) são os mesmos que
fizeram também a gravação para a primeira parte do trabalho (gravação de conversação) – que
2 LIAS: Linguistic Identity and Attitudes in Spanish-speaking. O projeto LIAS visa estudar atitudes
em relação ao espanhol latino-americano e como elas formam a identidade linguística de seus falantes.
O projeto LIAS (2009-2012) é o primeiro estudo de atitudes em relação ao espanhol latino-americano,
incluindo todas as capitais dos países de língua espanhola e Miami, nos Estados Unidos.
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não será abordada neste recorte. Mostraremos, neste recorte, alguns resultados preliminares da
pesquisa e nossas percepções acerca deles.
3. Resultados preliminares
O questionário, que conta com um total de 43 perguntas, foi dividido em 6 partes:
(i) dados do participante, com perguntas que selecionam e identificam o falante de acordo com
as variantes que buscamos;
(ii) identificação do idioma, se o entrevistado se identifica como falante do espanhol ou do
castelhano;
(iii) avaliação do idioma mais geral, se o falante identifica alguma variedade como superior ou
inferior a outra;
(iv) avaliação da variedade chilena, como eles avaliam a própria variedade e se identificam
diferenças (em diferentes níveis) dentro da sua variedade;
(v) formas de tratamento, se eles conseguem identificar os contextos de uso das formas de
tratamento;
(vi) uso do voseo, como eles avaliam e se reconhecem o seu uso.
A ideia era partir de um âmbito mais geral para outro mais restrito/específico.
Além da participação dos 4 informantes que participaram da gravação do corpus de
fala coloquial espontânea, contamos a participação de 4 outros informantes, com o objetivo
de identificar se a avaliação feita será apenas comum a um grupo homogêneo ou também se
ampliará aos outros colaboradores, pertencentes ao outro grupo.
Todos os falantes se encontravam, pelo menos, no ensino superior, que estava ou em
curso, ou completo ou na pós-graduação. Isto significa que todos se enquadram na categoria de
falantes cultos.
Para o segundo grupo de perguntas, 50% identificou seu idioma como español e os outro
50% como castellano. Já para o terceiro grupo, de avaliação do idioma, 6 informantes associam
o falar bem à modulação e pronuncia, e caracterizam como melhor falar o espanhol do Perú (3
votos), da Bolívia (1 voto) e da Venezuela (1 voto). Apenas 2 responderam que não acreditam
que exista um falar mais ou menos correto. 3 informantes caracterizam como falar incorreto o
espanhol do Chile, por conta da pronúncia, fluidez e pelo que chamam de modismos, e 2 o da
Argentina, pelas mudanças de tonicidade de sílabas nas palavras. 1 deles não quis opinar.
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Para o quarto grupo de perguntas, de avaliação específica da variedade chilena, 6
dos participantes avaliam a variedade chilena como “media”, “pobre”, “mala”, por conta da
pronúncia, “invenção de palavras”, fluidez, “má pronúncia”; os 2 demais, que acreditam não
haver falar mais ou menos correto, avaliam sua variedade como “buena” e “muy buena”, e
agregam essa avaliação graças à diversidade da sua variedade ou por acreditarem que se trata de
uma variedade “chistosa”. Todos identificam variações a níveis regionais e de estratos sociais.
Além disso, 7 dos 8 participantes concordam que há variação linguística dentro da sua região,
alguns conferem isto ao nível de educação, outras a estrato social, outros a costumes, e outros
não souberam explicar algo além de que se varia dependendo da região. O único participante
que acredita que não há diferenças entre falantes da mesma região, não se posicionou para dizer
o porquê.
Para o quinto grupo de perguntas, de formas de tratamento, foco do nosso trabalho,
iniciamos perguntando aos participantes perguntando que formas de tratamento mais utilizam,
dando-lhes três opções: vos, tú e usted. Nenhum dos participantes selecionou a forma vos. 5
selecionaram a forma tú como mais utilizada e 3 a forma usted. Todos relacionaram a forma tú
como utilizada com amigos e/ou familiares; um deles especificou que utiliza essa forma como
todas as pessoas, à exceção de idosos, utilizando, reservando a eles a forma usted. E todos
acreditam que amigos e/ou familiares utilizam o tú para se dirigir a ele.
Com relação ao pronome vos, todos conferiram essa forma apenas a amigos próximos,
com maior intimidade, além de contextos de “broma”. E acreditam que apenas amigos muito
próximos utilizam essa forma como eles. Um dos participantes acrescenta ainda que pessoas
com baixos recursos, intitulando-os como ladrões, utilizam essa forma para se dirigir a todo
mundo, além de utilizá-la em contextos de discussão ou em contextos de “broma”.
Ainda com relação ao vos, todos percebem que, no Chile, a maioria dos falantes utiliza
esta forma, sendo utilizando majoritariamente entre jovens, amigos ou pessoas que pertencem a
estratos sociais mais baixos. Eles acreditam que nunca utilizariam esta forma como suas mães,
pais, chefes, professores, autoridades, idosos ou pessoas que não conhecem. Chama a atenção
que um participante que, anteriormente havia admitido utilizar esse pronome, nesta pergunta o
participante alega não o utilizar.
Quando questionados se utilizariam essa forma com um estrangeiro, metade alega sim,
desde que seja próximo, num contexto informal ou apenas para explicar, enquanto que a outra
metade alega que não, pois o estrangeiro não entenderia ou porque não haveria intimidade para
isso. Vale destacar que todos que responderam ao questionário já me trataram por vos, não
apenas com a forma verbal, como também na forma pronominal, mesmo em se tratando de uma
estrangeira.
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Por fim, com relação ao pronome usted, todos admitem que o utilizam com pessoas mais
velhas, ou desconhecidos, em situações hierárquicas (do “menor” ao “maior”) e o reconhecem
como mais formal e de mais respeito. Admitem que pessoas de menor idade, como crianças ou
desconhecidos ou em contexto de hierarquia, nos que estão como superiores, os tratam com
usted.
Considerações finais
A partir do recorte selecionado, pudemos dar notícias do andamento do nosso projeto,
comprovando a hipótese de que, embora a forma de voseo seja estigmatizada, os falantes
identificam seu uso, ainda que não de plena consciência de contextos e situações; entretanto,
diferente do que acreditávamos, a maioria admite seu uso. Há uma estigmatização quanto a
forma pronominal vos, sendo seu uso associado, algumas vezes, apenas a falares que estratos
sociais mais baixos ou a marginais. Além disso, identificamos que ainda há, de fato, uma baixa
autoestima do falante chileno em relação à sua variedade, já que associa um falar “correto” à
uma pronúncia que se aproxima da norma, do que está escrito.
Daremos continuidade ao nosso projeto, analisando a amostra como um todo e
comparando e analisando se crenças e uso coincidem. Pretendemos, dessa forma, contribuir com
os estudos sociolinguísticos do espanhol no Chile, mais especificamente no que diz respeito às
formas de tratamento e às atitudes linguísticas.
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O RECONHECIMENTO DAS CONSTRUÇÕES DE TOPICALIZAÇÃO
E DESLOCAMENTO À ESQUERDA POR APRENDIZES DO
PORTUGUÊS DO BRASIL (L2) FALANTES DE ESPANHOL DO CHILE
E DO PERU
Brenda de Oliveira Dardari – Bolsista Capes
PPGLEN UFRJ
1. Introdução
O presente trabalho é um recorte da dissertação desenvolvida durante o mestrado e
possui como objeto de estudo a realização das estratégias de topicalização e deslocamento à
esquerda por aprendizes do português do Brasil (PB) como L2 falantes de espanhol do Chile
e do Peru. É sabido que o português do Brasil e o espanhol são línguas próximas e possuem
características semelhantes, porém, há realizações sintáticas que se diferem entre estas línguas,
como o deslocamento à esquerda, por exemplo.
Dessa forma, este trabalho teve como objetivo verificar a influência da L1 nos aprendizes
de PB (L2) falantes de espanhol de Santiago do Chile e do Peru (L1) durante o processo de
reconhecimento de sentenças de topicalização e deslocamento à esquerda. Para explicar o
processo de aquisição de uma L2, adotamos a abordagem teórica da Teoria das Gramáticas
Múltiplas de Amaral e Roeper (2014).
Para alcançar nosso objetivo, aplicamos um teste de julgamento de gramaticalidade
(off-line) e um teste de leitura automonitorada (online). As hipóteses adotadas foram as de que
os aprendizes selecionariam para as sentenças de topicalização na L2 a estrutura com categoria
vazia, como ocorre em sua L1, pois não há regras conflitantes para esta estratégia. E, para o
deslocamento à esquerda, a estratégia selecionada seria a com pronome tônico, diferentemente
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do que ocorre em sua L1, devido à presença de regras conflitantes entre as sub-gramáticas da
L1 e da L2.
2. Topicalização e Deslocamento à esquerda
Podemos encontrar diferentes trabalhos sobre as construções de topicalização e
deslocamento à esquerda no PB a partir de diferentes perspectivas teóricas. Neste trabalho, nós
nos baseamos no arcabouço teórico da Gramática Gerativa.
2.1. A Topicalização no PB e no espanhol
Para definirmos o conceito de topicalização, nos baseamos na clássica definição
apresentada por Ross (1967), que definiu que a topicalização ocorre quando o sintagma nominal
(SN) estabelece vínculo com uma categoria vazia dentro da sentença comentário. Tal definição
serve tanto para a realização da topicalização no PB quanto no espanhol. Como podemos
visualizar nos seguintes exemplos:
(1) A Belina o Hélio levou [-] para a oficina.
(PONTES, 1987)

Neste exemplo, o sintagma nominal (SN) topicalizado “a Belina” se relaciona à categoria
vazia (expressa por [-]) na sentença comentário, a qual exerce a função de objeto direto nesta
sentença e apresentam a mesma referencialidade na sentença
(2) Café tampoco tomo [-].1
(CORVALÁN, 1984, p. 2)
Neste exemplo, o sintagma nominal “café” encontra-se topicalizado e refere-se à categoria
vazia expressa por [-] na sentença comentário. Além disso, a topicalização do elemento “café”
pode ser interpretada também como um realce à informação que o falante quer apresentar em
uma determinada situação de fala.
2.2. O deslocamento à esquerda no PB e no espanhol
Para definirmos esta construção, adotamos também a definição apresentada por Ross
(1967) que propôs que o deslocamento à esquerda ocorre quando a relação entre o SN topicalizado
é estabelecida com o pronome dentro da sentença comentário. No PB, o deslocamento à esquerda
apresenta relação com o pronome tônico presente na sentença comentário, como no seguinte
1 No PB, poderia ser traduzido como: Café nem tomo ou Nem tomo café.
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exemplo:
(3) O João... ouvi dizer que ele tinha ido passar férias em Honolulu.
(DUARTE, 2003, p. 36)
Neste exemplo, o elemento deslocado “o João” estabelece concordância de pessoa,
gênero e número com o pronome cópia “ele” presente na sentença comentário, como afirma a
autora. Além disso, ambos compartilham da mesma função sintática, de objeto direto. Ainda
sobre o elemento deslocado, ainda que este esteja na posição esperada para a realização do
sujeito ou do vocativo na sentença, este elemento não exerce a função de nenhuma dessas
funções, mas sim de elemento deslocado/topicalizado à esquerda da sentença.
Com relação ao espanhol, Zubizarreta (1999, p. 4222) define que, quando há deslocamento
à esquerda no espanhol2, o elemento deslocado (tema) não pode estabelecer livremente relação
com qualquer posição sintática dentro da oração comentário.
A autora propõe que há relação de dependência gramatical entre o elemento deslocado
(tema) e a posição dentro da oração comentário. Além disso, quando este elemento se relaciona
com a posição de objeto direto ou indireto, há a presença obrigatória do clítico acusativo e do
clítico dativo, como o ocorre no exemplo a seguir:
(4) A sus amigos, María los invitó a cenar.3
(ZUBIZARRETA, 1999, p. 4222)
No exemplo (4), podemos ver tal relação de dependência entre o elemento deslocado
à esquerda da oração “a sus amigos” e o clítico acusativo “los” que exerce a função de objeto
direto na sentença comentário. Além disso, ambos estabelecem também relação de concordância
de número e pessoa. Assim como vimos anteriormente no exemplo (3) no PB.
De forma resumida, o deslocamento à esquerda no PB ocorre quando o elemento
deslocado estabelece relação com o pronome tônico na sentença comentário. Diferentemente
do que ocorre no espanhol, que apresenta relação entre o elemento deslocado e o clítico na
sentença comentário.

2 Neste trabalho, a autora não delimita uma variedade específica do espanhol. Ela descreve de uma
forma ampla a construção de topicalização e deslocamento à esquerda, sem aprofundar as características
subjacentes a uma determinada variedade do espanhol.
3 No PB, poderia ser traduzido como: Os seus amigos, Maria os convidou para jantar ou Os seus amigos,
Maria convidou eles para jantar.
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3. Teoria das Gramáticas Múltiplas
Alguns estudos inatistas (AMARAL, 1999, AMARAL E ROEPER, 2014) mostraram
que o processo de aquisição de uma segunda língua (L2) apresenta características semelhantes
ao processo de aquisição de uma primeira língua (L1). Visto que, a Faculdade da Linguagem
(FL) – um dispositivo inato da espécie humana – ao receber os dados linguísticos do meio em
que o falante está exposto armazena as características típicas de uma determinada língua.
Com relação à aquisição de uma segunda língua (L2), adotamos a abordagem teórica da
Teoria das Gramáticas Múltiplas apresentada por Amaral e Roeper (2014). Segundo tal teoria,
cada indivíduo possui uma gramática mental com uma configuração de regras únicas e estas
configurações são realizadas de acordo com os diferentes grupos sociais aos quais este indivíduo
foi exposto e à produtividade apresentada pelo input recebido durante o período de aquisição.
Dessa forma, com relação à aquisição de uma L2, os autores sugerem que esta gramática
mental seria uma sub-gramática que coexistiria com outras sub-gramáticas, sem que uma
interferisse na configuração da outra.
4. Metodologia
A metodologia deste trabalho está composta por dois testes: o teste de julgamento
de gramaticalidade e o teste de leitura automonitorada4. Os dois testes possibilitaram que
tivéssemos um melhor entendimento de como ocorre o reconhecimento das construções de
topicalização e deslocamento à esquerda no PB. O primeiro teste serviu para que fizéssemos
um levantamento deste reconhecimento e nos trouxe dados inesperados pelos participantes. Já
no segundo teste, confirmamos o que já esperávamos e tivemos um maior controle durante a
criação das sentenças deste teste.
O primeiro teste consistiu no julgamento de gramaticalidade de sentenças do português
do Brasil (PB) e foi realizado pelos falantes de Santiago do Chile, aprendizes do PB como
L2. Este teste estava composto por 20 sentenças para serem julgadas como gramaticais ou
agramaticais. Nas sentenças que eram julgadas como gramaticais, o falante colocava a letra G
entre parêntesis e nas sentenças que eram julgadas como agramaticais era colocada a letra A
entre parêntesis.
O segundo teste foi um teste de leitura auto monitorada, desenvolvido pelo programa

4 Para a criação e realização deste teste, tivemos a orientação da Professora Doutora Aniela Improta
França, do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Faculdade de Letras na UFRJ.
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E-prime5, e elaborado para testar o nível de compreensão do falante e o tempo de processamento
durante o reconhecimento das sentenças de topicalização e deslocamento à esquerda por falantes
de espanhol (L1) aprendizes do português do Brasil como L2. Este teste foi realizado pelos
falantes do espanhol do Peru (L1), também aprendizes do PB (L2). Além disso, com relação à
sua composição. este teste estava construído a partir de 48 sentenças: 24 sentenças alvo e 24
sentenças distratoras, as quais os falantes de espanhol (L1), aprendizes de PB (L2), tiveram que
selecionar quais destas sentenças lhes pareciam mais aceitáveis, de acordo com o conhecimento
que eles tinham do PB.
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UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE FANFICTIONS EM LÍNGUA
ESPANHOLA
Camila Pinhal do Nascimento – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ
Introdução
A presente investigação corresponde a apresentação de nossa pesquisa de mestrado que
está em fase inicial de desenvolvimento e tem como objetivo analisar fanfictions de Jogos Vorazes
desenvolvidas em língua espanhola. A partir dessas produções e aliados ao quadro teórico da
Análise do Discurso, observaremos como se dá o processo de tradução cultural (BHABHA,
1998) nesse gênero e como tal processo pode contribuir para a mudança do conteúdo temático
(BAKHTIN, 2006) dos textos originais, que neste caso, são as obras da trilogia escrita por
Suzanne Collins. Além disso, através de nossa pesquisa de mestrado visamos refletir a respeito
de como se dá a função-autor neste gênero híbrido, fruto da atual conjuntura que está altamente
ligada ao meio e as tecnologias virtuais.
O movimento gerado a partir dos avanços tecnológicos, derivou na chamada cibercultura,
que é composta por uma série de valores, práticas e pensamentos que se expandem junto ao
crescimento do espaço virtual (LÉVY, 2010). Hoje esse espaço e as práticas que o compõe são
indissociáveis da sociedade e tal movimento serve como plano de fundo e suporte para um
novo gênero discursivo, as fanfictions. Elas definem-se como histórias criadas por fãs de obras
cinematográficas ou literárias, que se utilizam de elementos que compõem a trama, como por
exemplo, os personagens e o espaço para criarem suas próprias histórias, de acordo com seus
desejos de fãs e
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Muitas vezes essas histórias propõem uma continuação de um livro acabado,
ou uma aventura totalmente inédita, como um capítulo intermediário. É uma
forma de fazer reparação nas lacunas deixadas pela história original, enquanto
que as grandes empresas e os autores detêm os direitos da mesma. Os fãsleitores estão livres, teoricamente, para continuar a história sem ganhar, com
isso, dinheiro – pois o que é produzido no fandom não é vendido. (LEAL E
REIS 2014, p. 5)

Ao pensarmos o gênero em questão, torna-se infactível analisar sua estrutura sem
considerar a tecnologia e toda a cultura que se originou dela, pois além das fanfictions terem a
internet como suporte, elas possuem traços em comum com o este meio no que tange as leis de
funcionamento e organização, como por exemplo, a possibilidade de contribuição de diversos
indivíduos para que se construa algo de maior dimensão e que está sempre em constante
desenvolvimento, e como salienta Lévy ,“nesse caso, não se trata apenas de uma participação
na construção do sentido, mas sim uma coprodução da obra, já que o ‘espectador’ é chamado a
intervir diretamente na atualização (a materialização, a exibição, a edição, o desenrolar efetivo
aqui e agora) de uma sequência de signos ou de acontecimentos” (LÉVY, 2010, p. 138).
Para o desenvolvimento desta investigação nos detemos unicamente ao fandom de Jogos
Vorazes. Os fandons funcionam basicamente como uma comunidade discursiva (SWALES,
1990), ou seja, se constitui por um ou mais grupos de sujeitos que possuem um objetivo público
comum – neste caso, fanfictions que abordam a temática dos Jogos Vorazes – e relacionam-se e
produzem conteúdos através de diversos tipos de mecanismos de comunicação.
É importante ressaltar que a trilogia de Jogos Vorazes, desenvolvida por Suzanne Collins,
se propagou pelo mundo de forma instantânea entre os anos de 2008 e 2015, período que
contempla o lançamento dos livros e da adaptação cinematográfica deles. A narrativa distópica1
desenvolvida por Collins retrata Panem, um país que vive sob um regime totalitário que
anualmente desenvolve os Jogos Vorazes, que funcionam como um Reality Show, transmitido
para todo o país, que tem como protagonistas dois participantes de cada distrito, totalizando 24
participantes. O objetivo desse jogo é que apenas uma pessoa permaneça viva no final.
Os três livros que compõem a trilogia pertencem ao grupo de Literatura Pós 11/09:
de acordo com Ames (2013), após o atentado ao World Trade Center e ao Pentágono, que
ocorreu em 11 de setembro de 2001, a vida da população norte-americana mudou radicalmente,
ocasionando a mudança na temática e no perfil das produções literárias produzidas ali, que
passaram a explorar de maneira mais intensa características distópicas que já vinham sendo
apresentadas desde a literatura moderna, sobretudo em clássicos como 1984, de George Orwell
1 De acordo com Moylan (1992) a distopia configura-se como uma forma de representação que aciona
mecanismos de poder material e simbólico que situam sujeitos em relações de negatividade.
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(1949) e hoje voltaram a se manifestar através de obras literárias como Jogos Vorazes e a Saga
Divergentes e a adaptação audiovisual do livro da autora Margaret Atwood, O conto da Aia,
pela plataforma de streaming americana Hulu.
Referencial teórico
Nosso quadro teórico se fundamenta na Análise do Discurso de linha francesa
(doravante AD), pois de acordo com Orlandi (2000) a AD “Considera os processos e as condições
de produção da linguagem, pela análise da relação estabelecida pela língua com os sujeitos
que a falam e as situações em que se produz o dizer” (ORLANDI, 2000, p. 16). A Análise
do discurso trabalha a opacidade do texto e vê através dessa a presença de três elementos - o
político, o simbólico e o ideológico- possibilitando a percepção dos funcionamentos da língua
nos diversos contextos extraverbais, sendo possível assim trabalhar a relação língua- discursoideologia (ORLANDI, 2000).
Orlandi em Análise do Discurso: princípios e procedimentos traz à baila a discussão a
respeito de muitos conceitos importantes para a AD e que aqui são de grande importância para
determinarmos a composição de nosso dispositivo teórico. Na presente pesquisa destacamos os
conceitos de interdiscurso e memória discursiva. De acordo com a autora os dois conceitos se
relacionam, pois, a memória funciona como um centro regulador do que deve ou não ser dito
em dada situação comunicativa, ou seja, ela age diretamente na constituição do discurso, que
neste caso, configura-se como o interdiscurso, que é da ordem do saber discursivo e sofre os
efeitos do esquecimento (ORLANDI, 2000, p. 34).
O conceito de memória discursiva também é trabalhado por Indursky (2011), que tece
considerações sobre a relação do sujeito do discurso com os sentidos que ele pode mobilizar em
determinado ato enunciativo, ou seja, os sentidos quando deslocados podem gerar diferentes
significações, compostas por novas vozes e formações discursivas que acumulam-se e são
acionadas através da memória discursiva.
Além disso, destacamos a noção de gênero discursivo proposta por Bakhtin (2006, p.
262) que o concebe como “tipos relativamente estáveis de enunciados” e neste caso, nosso
objeto de pesquisa, as fanfictions, apresentam caráter híbrido devido a presença de características
pertencentes a diversos gêneros discursivo em sua composição.
Ainda de acordo com Bakhtin (2006) e comas considerações elaboradas por Cereja (2014)
acerca do conteúdo temático, é possível observar que tal conceito lida com a significação e toda
a estruturação do assunto no texto e alia-se a outros dois aspectos importantes para a análise
dos gêneros discursivos, são eles o estilo verbal e a estrutura composicional, ambos também
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determinados pela situação interacional. O estilo verbal trata da escolha lexical, bem como das
opções morfossintáticas e pragmático-enunciativas que configuram a composição discursiva, já
a estrutura composicional configura-se como o modo de apresentação e organização do texto.
A tradução cultural– fenômeno que pode agir no discurso e em seus componentes –
proposta por Bhabha (1998) também é um dos alicerces de nossa investigação, pois o gênero
com o qual estamos trabalhando tem como um de suas principais características a criação de um
novo conteúdo a partir de elementos pré-existentes e criados por outrem, o que consequentemente
pode dar origem a novas (re)significações, devido a adição de novas formações discursivas
distintas daquelas presentes na obra inicial.
Metodologia
O corpus que utilizaremos na investigação advém da plataforma virtual Fanfiction.
net, que proporciona interação entre membros que residem em todas as partes do mundo e
abriga uma grande variedade de fanfictions, que tratam dos mais diversos temas. Realizarmos
o primeiro movimento de filtragem de fanfictions correspondentes a “Los juegos del hambre”
chegamos inicialmente a um total de 475 produções realizadas em língua espanhola, dispostas
em 24 países.
A partir disso, tivemos a necessidade de realizar um segundo movimento de recorte, para
que fosse possível delimitar melhor o corpus que será trabalhado. Dessa forma, desenvolvemos
um recorte cronológico que se inicia no ano de 2012 e termina no ano de 2015. Consideramos
este período importante, pois a adaptação cinematográfica da trilogia de Jogos Vorazes foi
lançada durante esses quatro anos, o que influencia diretamente na produção de fanfictions,
visto que nem todos os produtores desses textos tiveram acesso a história em formato de livro.
Além disso, escolhemos as produções originárias de México e Espanha, em razão de serem os
dois países que apresentaram um número semelhante de produções em nosso recorte inicial,
como é possível observar a seguir:

Com isso, definimos como recorte final, apenas as fanfictions produzidas por ambos os
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países durante o ano de 2012, ano de lançamento do primeiro filme da franquia Jogos Vorazes,
e que também foi o ano em que os dois países produziram números próximos de textos. A partir
disso, dentro desse grupo composto por 72 produções, estamos buscando por fanfictions que
nos possibilite observar o processo de tradução cultural, que pode se manifestar através da
presença de elementos culturais ou práticas discursivas que pertençam ao país do autor do texto.
Análise
Como ainda estamos definindo as fanfictions que irão compor o corpus final da pesquisa,
apresentaremos apenas uma breve amostra da análise, que se desenvolverá a partir do recorte
de sequências discursivas (doravante SD) de uma fanfiction de cada país, publicadas no ano de
2012.
A fanfiction espanhola “No quiero volver si ella no está”, trata dos Jogos Vorazes desde
a perspectiva de Peeta Mellark, um dos protagonistas da obra e se desenvolve ao longo de 17
capítulos, mas utilizaremos apenas uma sequência discursiva pertencente capítulo 2:
(SD): “Mi Hermano pequeño se queda ahí callado, sin decir nada. Sé que no es su culpa,
pero ahora mismo lo ódio. Joder, se podría haber presentado voluntario, pero no lo hizo. Enfin, a
lo echo, pecho. Nunca nos hemos llevado, ni bien ni mal, simplemente hemos sido dos extraños
que vivían juntos.” [grifo nosso]
A narrativa espanhola se inicia a partir de uma perspectiva distinta da obra original,
o narrador neste caso não é Katniss, mas sim Peeta, que também é um dos personagens
protagonistas da história, mas ocupa um papel secundário nas ações. A temática central da
fanfiction é a paixão de Peeta por Katniss, que também está presente na obra original, mas
não como o tema principal, que no caso, são os Jogos Vorazes e todas as dificuldades que os
habitantes dos distritos enfrentam para sobreviver, o que nos leva a observar a mudança do
conteúdo temático e do foco da narrativa. A partir desse trecho é possível notar a presença
de expressões e palavras que são utilizadas comumente em contextos de interações sociais e
que dificilmente aparecerão em livros (incluindo suas respectivas traduções) como a expressão
popular “a lo hecho, pecho” e o palavrão “joder”, que são frequentemente usadas em situações
de mais informalidade, sendo elas escritas ou orais, e que neste caso, serviu para que o autor da
fanfiction construísse a imagem de um narrador masculino e com apenas 16 anos de idade, tais
estruturas e outras, como por exemplo, a construção de períodos curtos e a utilização de muitos
adjetivos, constroem um tom mais coloquial, juvenil e emotivo a história.
Já a fanfiction mexicana “De regresso al 12” aborda a temática do regresso de Katniss
e sua família ao seu distrito natal 12. A narrativa é composta por 16capítulos e identificamos
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a presença de formações discursivas (doravante FD) que diferem da obra original, como por
exemplo, a FD dos casamentos arranjados (dentro do contexto sócio-histórico mexicano).
Diante disso, pensamos a relação de tensão entre duas formações discursivas: FD totalitarismo
x FDformação familiar, visto que o trecho aciona formações discursivas referentes as leis de
funcionamento do casamento (dentro de um determinado contexto sociohistórico) e se inscrevem
no contexto de um regime totalitário, como é possível observar a seguir, a partir de um trecho
da conversa de Katniss com a irmã Prim e de um trecho do fluxo de pensamento de Katniss, nos
quais é possível notar a existência de distinções nas práticas sociais entre os dois distritos, que
são postas em evidência pelas duas:
(SD) “-Acepta que es lo único que te gusta de irnos del 4, que no tendrás que ir a ver a la
casamenteira que ya tenía cita para tí.2
(SD) -No puedo dejar de pensar en como la vida cambia em un segundo recurso que hace unos
días estaba riendo en casa de Annie Cresta mi mejor amiga pensando en que al cumplir 18 era
tradición ir con la casamenteira a conocer a los diferentes postulantes a ser mi esposo, o mejor
dicho ver si yo era lo suficiente valiosa para que alguno luchara por mi, pero ahora voy a un
distrito donde so no existe y yo tengo el derecho de eligir con quien casarme, y se que no lo
haré. ” [grifo nosso]3
Casamentos arranjados por casamenteiras (pessoas que tinham o encargo de escolher os
pretendentes e fazer a conexão entre as famílias) eram comuns a algumas sociedades (orientais
e ocidentais), e como é possível observar na parte O ciclo da vida, pertencente ao terceiro
capítulo do livro A civilização Asteca, de Jacques Soustelle (2002), tal prática também era
comum na sociedade que antecedeu a atual estruturação mexicana:
Ao chegar à idade adulta, ou seja, 21 anos, o rapaz deixava o colégio ou o
monastério, a menos que decidisse dedicar-se ao celibato e aos deuses. Da
mesma forma, as moças podiam consagrar-se ao sacerdócio. A maioria
dos jovens se casava. As famílias arranjavam as uniões por intermédio das
“casamenteiras”, mulheres idosas que conduziam as negociações. Quando se
concluía o acordo, começavam os preparativos. Convidavam-se os parentes
e amigos, e acumulavam-se as provisões. O sacerdote-adivinho indicava
um dia favorável. A cerimônia de casamento tinha lugar na casa do noivo.
A jovem, vestida e paramentada, se apresentava à noite na casa de seu futuro
(SOUSTELLE, 2002, p. 56)
2 Aceite que é a única coisa que te agrada em sairmos do 4, não terá que ver a casamenteira que já tinha
um encontro para você. [Tradução nossa]
3 Não posso deixar de pensar em como a vida muda em um segundo ... faz uns dias que estava rindo
na casa de Annie Cresta minha melhor amiga pensando que ao completar 18 anos era tradição ir com a
casamenteira conhecer os diferentes pretendentes a ser meu esposo, melhor dizendo ver se eu era valiosa
o suficiente para que algum lutasse por mim, mas agora vou a um distrito onde isso não existe e eu tenho
o direito de escolher com quem me casar, e sei que não o farei. [Tradução nossa]
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Ainda estamos investigando a constituição histórica da formação discursiva relacionada
aos casamentos arranjados no México e buscando mais fontes históricas contemporâneas que
comprovem o possível processo de tradução cultural, mas foi possível observar que tal trecho
aciona formações discursivas que são comuns a história de formação inicial da sociedade
mexicana.
A partir da análise sucinta de uma pequena parte que compõe nosso corpus foi possível
identificar a presença de sequências discursivas distintas das que são inicialmente propostas na
obra de origem, neste caso, no texto desenvolvido por Suzanne Collins. Além disso, observamos
distinções no léxico, elementos da narrativa (narrador, espaço e personagens que ocuparam
posições diferentes da estabelecida na narrativa de Collins).
Acreditamos que a partir dessa investigação, que tem como objetivo o estudo de
fanfictions distópicas de origem hispânica, seja possível observar melhor os processos
discursivos e culturais que atravessam a construção desses textos que pertencem a este gênero
híbrido e contemporâneo, proveniente do ciberespaço e que atualmente circulam amplamente
entre um amplo público leitor.
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OS TRAÇOS DE ANIMACIDADE E ESPECIFICIDADE DO
REFERENTE E SUA INFLUÊNCIA NA SELEÇÃO DAS ESTRATÉGIAS
DE RELATIVIZAÇÃO DO ESPANHOL
Carolina Ecard Barros – Bolsista CAPES
PPGLEN UFRJ
1. Introdução
Apesar de alguns estudos de caráter normativista estabelecerem que o espanhol atual
apresenta apenas uma estratégia de relativização (ER), podemos afirmar que esta língua
apresenta 3 ERs, pois além da estratégia canônica, que pode ser introduzida por uma preposição
ou não, encontram-se ainda duas ERs não padrão: a estratégia resumptiva, que consiste na
presença de um pronome resumptivo no interior da oração relativa que é correferente ao
elemento relativizado (o antecedente), e a estratégia no pronominal, que se caracteriza pela
omissão de preposições que se antepõem aos pronomes relativos quando estes desempenham
funções sintáticas preposicionadas. Nas sentenças seguintes, podemos ver exemplosde cada
uma das ERs descritas.
(1) Tenía una amiga [que en la universidad leía cartas], le gustaba la Ouija…
(2) Es una persona [en (la) que yo sí confío].
(3) Tenía una amigai [que ellai en la universidad leía cartas], le gustaba la Ouija...
(4) En el momento [en que se vio perdido huyó]
As três ERs disponíveis no espanhol atual podem ser utilizadas por um mesmo
falante em distintos contextos de produção e sua seleção obedecerá a certos critérios e fatores
favorecedores. Neste estudo, abordamos a influência dos traços de animacidade e especificidade
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do referente das orações relativas como fatores que interferem na seleção das ERs do espanhol e
determinam, deste modo, a variação de uso individual destas estratégias. Temos como objetivo
principal investigar se o tipo de referente da oração relativa pode influenciar a seleção das ERs
do espanhol.
2. As estratégias de relativização do espanhol
A presença cada vez mais frequente das ERs não padrão no espanhol atual revela o
quanto estas estratégias não são estruturas tão marginais e incorretas como costumavam ser
consideradas pela tradição gramatical. Ao contrário, assumimos neste estudo que apenas estas
duas ERs e as relativas canônicas não preposicionadas fazem parte da Língua-I dos falantes
de espanhol, enquanto a estratégia canônica com piedpiping só pode estar presente em sua
gramática em nível de língua-E. Para sustentar tal afirmação, partimos da tese defendida por
Kenedy (2007), segundo a qual relativas piedpiping não são geradas naturalmente pelo sistema
computacional humano. Sendo assim, estas estruturas não fazem parte da gramática nuclear de
falantes de nenhuma língua natural.
As relativas não padrão do espanhol, segundo Cerrón-Palomino López (2010),
são duas estruturas independentes entre si, pois os fatores que determinam ou favorecem a
ocorrência de uma não necessariamente determinam a presença ou ausência da outra. Sendo
assim, relativas resumptivas e no pronominales não estariam em distribuição complementar no
espanhol. Ao analisar um conjunto de dez fatores morfo-sintáticos, semânticos, pragmáticos
e de processamento, o autor constatou que nenhum deles isoladamente foi capaz de predizer
a ocorrência de relativas resumptivas. Por isso, Cerrón-Palomino López (2010) conclui que,
no que diz respeito às resumptivas, estes fatores analisados não operam de maneira uniforme
em todas as posições relativizadas, de modo que cada posição sintática é favorecida por um
conjunto diferente de fatores condicionantes.
Em um estudo posterior, Cerrón-Palomino López (2011) afirma também que a estratégia
resumptiva do espanhol não constitui uma estratégia de reparação de sentenças mal formuladas,
e sim, uma estrutura previamente planejada pelos falantes e que é usada conscientemente, ainda
que seja uma forma bastante coloquial. Do mesmo modo, Brucart (1999) e Trujillo (1990)
defendem que as relativas resumptivas não são estruturas anômalas no espanhol. No entanto,
estes dois autores divergem quanto ao status do pronome relativo nestas construções, o qual
é visto por Brucart (1999) como um elemento que reitera a função pronominal do pronome
relativo e por Trujillo (1990) como um elemento coesivo de caráter bifuncional.
Assim como a estratégia resumptiva, a ER no pronominal do espanhol não constitui
uma anomalia sintática nesta língua. Herrera Santana (1994, 1997) afirma que a ausência de
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preposição antes do relativo é um fenômeno frequente em diversas variedades do espanhol e que
já está presente nesta língua há muito tempo. Além disso, Herrera Santana (1994) defende que
a omissão da preposição ocorre preferencialmente diantedo pronome relativo que, mas a autora
acredita que este fenômeno não deve ser interpretado como um indicativo de gramaticalização
deste pronome, como propõem outros autores. Segundo Herrera Santana (1994) e Trujillo
(1990), não ocorre gramaticalização porque no caso do relativo que não se trata de um elemento
que perdeu conteúdo semântico para se tornar um simples instrumento sintático.
3. A relação entre os traços do referente e as ERs do espanhol
Conforme já mencionamos anteriormente, a seleção que o falante de espanhol faz de
cada ER disponível em sua língua parece estar sujeita à influência dos traços que o referente
da oração relativa apresenta. De acordo com a perspectiva gerativista, o conceito de traço pode
ser compreendido como um tipo de informação que é codificada no léxico de cada língua,
sendo cada item lexical um conjunto de traços diversos. O traço de animacidade, por exemplo,
é considerado um traço do tipo formal, segundo Lage (2010). Esta autora trata a animacidade
como um traço formal do tipo phi que se manifesta no léxico antes de spell-out e que está
presente em todas as línguas naturais.
Há autores que se contrapõem a esta visão, como Comrie (1981), que define a
animacidade como uma propriedade extralinguística que exerce influência na estrutura das
línguas e ainda propõe uma hierarquia por meio da qual a animacidade se manifesta. Neste caso
a hierarquia segue a ordem humano > animal > inanimado, em que o maior grau de animacidade
é atribuído ao item mais alto da hierarquia, humano, e os demais teriam gradativamente menor
animacidade. Apesar de a abordagem de Comrie (1981) sobre o traço de animacidade ser
amplamente utilizada, em nosso estudo adotaremos a proposta de Lage (2010), pois a autora
afirma que quando definimos a animacidade utilizando uma perspectiva estritamente semântica,
isto não nos permite observar os aspectos formais que este traço pode expressar nas línguas.
Por outro lado, o traço de especificidade que também observamos neste estudo é um
traço do tipo semântico. Puskás e Ihsane (2001) defendem que a noção de especificidade
está relacionada a elementos pré-estabelecidos no discurso e se diferencia, neste aspecto, da
noção de definitude. Para estas autoras, estes dois conceitos não devem ser confundidos, pois
definitude diz respeito à possibilidade de se selecionar um objeto dentro de uma categoria de
objetos de natureza semelhante. A noção de especificidade, por outro lado, prediz que um DP
será interpretado como + ou – específico a depender do contexto em que estiver inserido.
Em estudos sobre o português do Brasil (PB), autores como Mollica (1997) observaram
a influência dos traços do antecedente sobre as ERs desta língua. Segundo Mollica (1997), a
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estratégia resumptiva era favorecida por um antecedente de traços [+humano], [-específico] e
[+coletivo], enquanto o traço [+específico] inibiu a presença de pronomes resumptivos. Assim
como foi feito com o PB, no espanhol, Brucart (1992) e Herrera Santana (1994) estudaramo
comportamento sintático dos pronomes relativos e, assim, estes autores verificaram que hácerta
influência dos traços do referente sobre as orações relativas. De acordo com Brucart (1992)
uma oração relativa introduzida pela combinação preposição + que só poderá ser utilizada
quando o antecedente da relativa for [+ definido], como no exemplo1(5). Para Herrera Santana
(1994) a presença de um antecedente de traço [+ humano] favorece o uso do pronome que como
introdutor da oração relativa (como no exemplo 6), o que acaba excluindo a possibilidade de
que seja utilizada a estratégia padrão introduzida por outros pronomes relativos.
(5) El dinero de(l) que disponía…
(6) …un señor que está acostumbradito / al porro / […]
Com relação aos estudos que observaram as ERs do espanhol em suas diversas variedades,
Cerrón-Palomino López (2010) verificou que em relativas de objeto direto a presença de um
antecedente [- definido] favorece o uso a estratégia resumptiva, enquanto um antecedente [+
definido] favoreceu a ocorrência de relativas sem pronome resumptivo (gap). O autor também
observou a influência do traço de animacidade do referente e, como resultado, comprovou
sua hipótese inicial de que antecedentes de traço [+ animado] favorecem o uso de pronomes
resumptivos, tanto em relativas de sujeito como de objeto. As relativas que não apresentavam
resumptivos foram favorecidas por referentes [- animado].
Até mesmo os pesquisadores que se dedicaram ao estudo do processamento das orações
relativas do espanhol verificaram que o traço de animacidade interfere no processamento
destas estruturas. Segundo Betancort, Carreiras e Sturt (2009), a preferência que os falantes de
espanhol demonstram por produzir relativas de sujeito é modulada pelo traço de animacidade
tanto do antecedente quanto do sintagma nominal (SN) interno à relativa (neste caso, o sujeito
da relativa). O processamento de relativas de objeto direto se torna mais difícil quanto o
antecedente e o SN dentro da relativa são ambos animados, mas quando apenas o antecedente
é [- animado] o processamento é menos complexo.
Os estudos citados anteriormente demonstraram a relevância dos traços do referente na
seleção e processamento das orações relativas do espanhol. Embora haja outros tipos de traços e
outros aspectos sintáticos que ainda não foram abordados pelos referidos autores, neste estudo,
optamos por abordar apenas a influência dos traços de animacidade e o de especificidade do
referente. Para tanto, partimos das hipóteses de que: a) um referente [+animado] e [-específico]
1 Os exemplos 5 e 6 foram extraídos, respectivamente, de Brucart (1992, p. 119) e Santana (1994, p.
156).
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irá favorecer a seleção da estratégia resumptiva; b) um referente [-animado] e [+específico] irá
favorecer a seleção da estratégia no pronominale c) um referente [-animado] e [+específico] irá
favorecer a seleção da estratégia padrão (canônica).
4. Metodologia
A metodologia utilizada neste estudo será a análise de corpora de duas variedades do
espanhol peninsular. As amostras de fala analisadas fazem parte do projeto PRESEEA, que se
define como um projeto para a criação de um corpus da língua espanhola falada, representativo
do mundo hispânico em sua variedade geográfica e social, segundo a descrição de seu próprio
site. Selecionamos 24 entrevistas orais semi-dirigidas, sendo metade delas (12) realizadas
com informantes da cidade de Madri e a outra metade com informantes da cidade de Granada.
Todos os 24 informantes eram adultos (incluindo homens e mulheres) efalantes de espanhol
como língua materna. Metade dos informantes de cada uma das duas cidades possuía nível
de escolaridade alto (nível superior completo) e a outra metade possuía nível de escolaridade
médio.
5. Resultados
Através da análise dos dados coletados nos corpora, obtivemos um total de 138 orações
relativas, das quais 80 pertenciam à variedade de Madri e 57 à variedade de Granada. As sentenças
foram inicialmente separadas e classificadas de acordo com a estratégia de relativização pelas
qual eram formadas: estratégia padrão, resumptiva e no pronominal. O mesmo procedimento
foi adotado no tratamento dos dados de cada cidade. Na tabela seguinte, podemos observar o
quantitativo dos dados obtidos nas duas variedades do espanhol selecionadas para este estudo:
MADRI
46
10
24
80

Estratégia padrão
Estratégia no pronominal
Estratégia resumptiva
Total

GRANADA
41
6
10
57

Tabela 1

Conforme podemos observar na Tabela 1, as duas variedades do espanhol analisadas
apresentaram padrões bastante semelhantes quanto à produtividade de cada estratégia de
relativização. A estratégia padrão do espanhol foi muito mais produtiva que as demais, que por
sua vez também se dividiram entre um maior índice de ocorrência de relativas resumptivas do
que da estratégia no pronominal.
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MADRI e GRANADA
PADRÃO
NO PRONOMINAL
RESUMPTIVA
TOTAL

[+ ANIM]

[- ANIM]

[+ ESP]

[- ESP]

16 (19%)

71 (81%)

49 (56%)

38 (44%)

1 (6%)

15 (94%)

5 (31%)

11 (69%)

10 (29%)

24 (71%)

17 (50%)

17 (50%)

27

110

71

66

Tabela 2

Na Tabela 2, por outro lado, apresentamos o quantitativo (e os percentuais) das
orações relativas divididas também de acordo com os traços de animacidade e especificidade
do referente de cada uma delas. Os resultados obtidos através da análise desta tabelanão nos
permitiram confirmar todas as nossas hipóteses tal como foram formuladas, o que nos levou ao
seguinte quadro: as relativas padrão foram favorecidas por referentes de traços [- animado]
e [+ específico];as relativas no pronominales foram favorecidas por referentes de traços [animado] e [- específico]; as relativas resumptivas foram favorecidas por referentes de traço
[- animado], mas os resultados não nos permitiram observar preferência com relação ao traço
de especificidade.
O traço [-animado] foi predominante nas relativas com ampla diferença em relação ao
total de referentes com traço [+ animado], o que foi observado em todas as 3ERs. Este resultado
confirma nossa hipótese de que um referente [-animado] favorece a seleção de estratégias que
dispensam o pronome resumptivo (padrão e no pronominal). Segundo Mollica (1997), há uma
tendência geral nas línguas de que um SN [+humano] seja mais facilmente pronominalizado,
o que favorece a retomada de um referente [+ animado] por um pronome resumptivo e ajuda a
explicar sua ausência quando o referente for [- animado]. Por outro lado, a preferência pelo traço
[-animado] também nas resumptivas contraria a tendência de pronominalização de sintagmas
nominais de traço [+ animado].
Com relação ao traço de especificidade, (Mollica, 1997, p. 175) afirma que um referente
[- específico] favorece a presença de resumptivos nas relativas porque o pronome cópia teria
a função de “reiterar a referencialidade do referente”. Sendo assim, o traço [+ específico]
inibiria a presença do pronome cópia. Nos corpora que analisamos, entretanto, as ocorrências
da estratégia resumptiva não nos permitiram afirmar que haja de fato uma influência do traço
[- específico] pois este traço teve o mesmo índice de ocorrência do traço [+ específico]. Mas no
caso das relativas no pronominales observamos que foram favorecidas por referentes de traço
[- específico], contrariamente ao que previam nossas hipóteses.
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Considerações finais
A análise das orações relativas presentes nos corpora das variedades do espanhol de Madri
e Granada nos revelaram que a relação entre os traços do referente e a seleção das ERs ocorre de
maneira distinta do que havíamos previsto inicialmente. Como Cerrón-Palomino López (2010)
já havia proposto, a distribuição das ERs do espanhol não ocorre de maneira complementar
nesta língua e isto parece ser confirmado por nosso estudo, já que a combinação de traços do
referente que favorece a ER resumptiva não se opõe de maneira complementar à combinação
que favorece estratégias que dispensam o uso do pronome resumptivo. Como nossas hipóteses
foram propostas considerando também estudos do português do Brasil, podemos afirmar que
nosso estudo também revela mais um aspecto no qual estas duas línguas se diferenciam, pois
a forma como os traços do referente influenciam a seleção das ERs do português (segundo os
estudos citados) é diferente de como isso ocorre no espanhol. Destacamos ainda que talvez
traço de especificidade talvez não seja tão determinante na seleção das relativas resumptivas
porque, segundo Trujillo (1990) a retomada por clíticos muitas vezes é necessária ou até mesmo
obrigatória nas relativas do espanhol, dependendo do grau de determinação do antecedente da
relativa.
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O ESTUDO DA ORGANIZAÇÃO DO SABER NAS BIBLIOTECAS:
OS SUPORTES E O MODO DE LEITURA
Catarina Lobo Gonçalves – Bolsista Capes
PPGLEN UFRJ
1. Introdução
Esta pesquisa de Mestrado tem como objetivo principal mostrar a importância da
Wikipédia como suporte a ser utilizado para estudo, tendo em vista o modo pejorativo como
é encarada em comparação a uma obra desenvolvida no siècle de lumières: Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751 – 1772), compilada pelo
filósofo Denis Diderot e o também filósofo e matemático Jean le Rond d’Alembert, contendo ao
final trinta e cinco volumes. Pensadores como Voltaire, Étienne Bonnot de Condillac, Rousseau
e Montesquieu contribuíram para seu desenvolvimento.
O desdobramento deste estudo está voltado para a análise dos suportes em relação à sua
organização interna – escrita e ordem alfabética – e externa – organização nas grandes bibliotecas
– como um grande território do saber – e ao modo de leitura.Do papiro à tela plana, o processo
de leitura foi mudando ao longo do tempo acompanhando a evolução dos suportes.Logo, assim
como o papiro foi uma tecnologia como suporte para a leitura em um determinado período no
tempo do percurso da história da escrita, os suportes digitais não podem ser desconsiderados
por existir uma certa resistência de leitores adeptos ao papel. Afinal, o suporte muda a leitura
com o tempo, mas será que determina completamente a organização do modo de leitura?
Com a mudança na maneira de organizar e procurar palavras, percebemos que nos
dias de hoje a procura de um significado mudou consideravelmente. No século XXI, temos
uma ferramenta gratuita disponível nas redes mundiais de computadores: a Wikipédia, wiki,
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que significa extremamente rápido no idioma havaiano. Com o desenvolvimento das novas
tecnologias, a enciclopédia online foi criada em 2001 com o objetivo de ser uma enciclopédia
de conteúdo livre podendo ser editada por todos. Desde a sua criação, sua utilização foi bastante
questionada, principalmente por ser uma obra feita por pessoas anônimas, o que desqualificaria
as informações contidas na plataforma digital.
Contudo, com o passar dos anos, observamos que apesar de seu uso ser muito questionado,
a sua utilização para procura de significado de termos e até o contexto em que se encontram
só aumenta. Portanto, a ideia principal de trazer este suporte para a pesquisa é quebrar o modo
pejorativo como ele é visto, colocando em questão algumas problemáticas, tais como: o controle
da qualidade das informações, as políticas de uso, como são detectadas informações falsas,
como validar o conteúdo e principalmente, se é malvista, por que é tão utilizada.
Assim, através de estudo comparativo, o desenvolvimento do trabalho se dará na pesquisa
das vantagens e possíveis problemáticas de uma enciclopédia online aberta à comunidade para
a sua construção em conjunto, em contrapartida à utilização de uma enciclopédia construída
pelos maiores pensadores do Iluminismo, em livro impresso e, consequentemente, parada no
tempo.
Para isso, a pesquisa foi dividida em quatro fases: a primeira, o estudo da organização
da Biblioteca como uma reunião de saberes. Na segunda, fase em andamento, fazemos o estudo
das enciclopédias que ainda não são tão conhecidas assim, mas que já fazem uma reunião de
saberes de um ou vários temas. Em seguida, serão feitas análises dos objetos da pesquisa na
fase três com a Encyclopédie e na fase quatro com a Wikipédia.
Desse modo, a partir da análise diacrônica do saber através dos suportes, a investigação
segue a perspectiva da nova filologia (CERQUIGLINI, 2000), em que a tecnologia tem seu
lugar na procura e estudo de documentos, substituindo o livro impresso. Assim, mostraremos o
desenvolvimento da fase 1 – o estudo da organização do saber nas Bibliotecas, Alexandria
e Casa da Sabedoria, e como o modo de leitura a partir do papiro foi mudando com o tempo.
2. Os suportes e os modos de leitura
Para fazermos um estudo da organização do saber, precisamos entender primeiramente
a organização da língua enquanto escrita. Desde o Antigo Egito, suportes foram criados com
a necessidade de o homem guardar documentos através da escrita para diversos fins, tal como
contabilidade, contrato, religioso, segundo Pozzer (1998 – 1999). Já a oralidade, servia para
a literatura. Inicialmente, a pedra foi o primeiro suporte. Ela era utilizada para a escrita em
documentos fixos com hieróglifos à época, ou seja, o suporte era usado como um monumento.
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Como um exemplo disso, temos a Pedra Roseta, em que continha o decreto do faraó Ptolomeu V
que, além da escrita hieróglifa, havia a demótica –língua falada – e a hierática –escrita religiosa.
Com o passar do tempo foram criadas as tabuletas, que eram madeiras revestidas de
argila molhadas e depois cozidas para que a escrita ficasse fixa. O papiro, seu substituto, surgiu
ainda na antiguidade. Foi originado de uma planta que existia à beira do rio Nilo, a Cyperus
papiros, em que era extraído de seu caule fibras para a produção do material. Por sua leveza
e flexibilidade, foi usado por povos do Antigo Egito e ainda por gregos, romanos, bizantinos,
arameus e árabes. Segundo Desboeufs (2006 – 2007), os leitores do rolo o desenrolavam da
mão esquerda para a mão direita. No final da leitura, enquanto a mão direita enrolava o papiro,
a mão esquerda segurava o outro lado, pois era necessário que a obra ficasse pronta para um
novo leitor. Além disso, a leitura era realizada em voz alta, e o queixo era utilizado para tais
movimentos, portanto, os rolos que continham mais marcas eram aqueles mais lidos.
[...]Les lecteurs sont légèrement penchés sur leur texte, déroulant le livre
avec leurs deux mains. Traditionnellement, il sembleque le lecteur tenait le
rouleau dans sa main gauche et qu’il le déroulait avec sa main droite.Puis,
au fil de la lecture, la main gauche réenroulait tandis que la droite déroulait.
Lorsquel’ouvrage était achevé, il fallait réenrouler le document jusqu’au début
pour le lecteur suivant.Il semble que les lecteurs de l’Antiquité procédaient
toujours d’une façon identique. Ilsplaquaient une partie du rouleau sous le
menton afin de gagner du temps. Il semble que cetteopération laissait des
marques sur les papyri et que celles-ci montraient que le document avaitété
très souvent consulté. L’usage était de lire le papyrus à haute voix car il fallait
déchiffrer un texte écrit en scriptuo continua.[...] (DESBOEUFS, 2006 – 2007,
p. 34)

Para ter o monopólio, ou seja, a apropriação do saber, os egípcios proibiram sua
exportação, o que fez com que os outros povos criassem um outro material pela necessidade de
um suporte para a escrita, o pergaminho. Este material teve origem na cidade de Pérgamo e
sua matéria-prima era constituída de pele de carneiros ou ovelhas jovens, chamados de velinos.
Nessa época, de acordo com Deboeufs, acreditava-se que os leitores eram passivos, ou seja, no
momento da leitura o livro deixava o leitor “preso” ao que foi escrito, “[...]En effet, le lecteur
serait totalement passif face au livre qui accapare son corps, sa voix et son esprit tandis l’auteur
se révèle dominant. Cette théorie originale a le mérite de mettre en relief la captation du lecteur
par le livre. [...]”. Contudo, a palavra escolhida pela autora passif, não é a mais adequada, tendo
em vista que um leitor nunca é passivo. Ao contrário, ele sempre está em interação com a obra.
Utilizaremos neste trabalho a palavra atento ou preso(em seu sentido conotativo)O interessante
é a observação da autora quando diz que: “[...]En fait, bien que le livre moderne permette une
plus grande souplesse, les lecteurs actuels ne sont pas si éloignés des lecteurs antiques car ils
sont eux aussi captés par leur ouvrage.”. O que nos faz refletir se, mesmo com a tela plana, o
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leitor fica tão “preso” à leitura quanto na antiguidade.
O pergaminho, assim como o papiro, era escrito em apenas um verso e enrolado para
armazenamento, chamado volumén. Por uma questão de praticidade, foi necessário criar um
novo método para a sua utilização, o códex, que ainda não é a versão de livro como conhecemos
atualmente: eram partes de pergaminho cortadas em partes menores para que o manuseio do
material fosse mais rápido. Segundo Desboeufs (2006 – 2007), a criação do códex se deu por
dois motivos principais: primeiro, o manuseio. Com o rolo, era necessário a utilização das duas
mãos para a leitura, com o códex, já não era necessário. E o segundo, o transporte do material.
Transportar os rolos não era muito prático, tendo em vista que eram grandes e, às vezes, carregar
uma obra significava carregar vários rolos. Ainda, a leitura nesse suporte passou a ser, com mais
frequência, silenciosa. Contudo, o volumén continuou sendo usado durante alguns séculos. Sua
utilização ficou escassa com a chegada da imprensa.
Johannes Gutenberg (1398 – 1468) aperfeiçoou os tipos móveis. Com o crescente
número da criação de universidades, o livro foi sendo cada vez mais requisitado, por isso, seu
trabalho ficou extremante conhecido e necessário. Inicialmente, o material utilizado não era
celulose, mas sim trapos de tecido, o que também facilitava a sua duração para guardar o saber
humano. A partir de então, com o desenvolvimento da tecnologia até o século XXI, temos uma
evolução absurda dos meios de comunicação e, consequentemente, do acesso aos suportes no
meio digital.
3. O estudo da organização do saber nas Bibliotecas: Alexandria e Casa da Sabedoria
Para andamento da pesquisa foi feito um levantamento do que conhecemos como uma
reunião do saber humano: a Biblioteca. Na fase um, foi realizada a pesquisa da organização da
Biblioteca antes da ordem alfabética, ou seja, antes do desenvolvimento do alfabeto egípcio
pelos fenícios. Assim, apresentaremos a organização da antiga Biblioteca de Alexandria e da
Casa da Sabedoria. Elas foram escolhidas como exemplo de Bibliotecas para esta primeira
fase, por serem conhecidas mundialmente.
3.1. Biblioteca de Alexandria
A Biblioteca de Alexandria foi um marco para a história do saber das bibliotecas. Como
um dos maiores polos do mundo, lá guardavam-se saberes de todos os lugares. A biblioteca foi
uma riqueza compartilhada por muitos intelectuais e a transmissão e a absorção do saber naquela
época eram antes de tudo um poder político. Quanto mais saber sobre outros povos, maior
o domínio sobre eles. Assim, segundo Baratin & Jacob, “[...] A coleção afirma uma vontade
de domínio intelectual ao impor uma ordem à acumulação de livros e textos provenientes de
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regiões e de épocas muito variadas.”.
Podemos observar isso, ao passo em que obras eram furtadas através do trabalho de
copistas. Ao pararem no porto de Alexandria, os livros eram retirados dos navios para que
escribas o copiassem e, ao invés de ficarem com as cópias, se apropriavam do original, para
então dar as cópias aos donos. Assim, a Biblioteca de Alexandria não teria documentos mal
escritos/copiados, e a obra verdadeira estaria ali:
[...] Os livros são confiscados a bordo de todos os navios que entram no porto
de Alexandria, copiados por escribas – entrega-se a cópia ao proprietário e se
deposita o original na biblioteca. Não se hesita, em certos casos, furtar livros
de grande valor, como as cópias oficiais dos trágicos atenienses, tomados
emprestados contra uma caução insignificante e nunca devolvidos...Essas
anedotas nos trazem uma informação preciosa: o que interessava aos Ptlomeus
eram os livros, não os textos, isto é, a posse das obras originais, não as cópias
[...] (BARATIN & JACOB, 2000, p. 50).

Nessa época, o livro ainda não existia, por isso, o que se sabe é que a biblioteca era
organizada em tábuas (BARATIN & JACOB). No tempo de Calímaco e de Erastótenes havia
cerca de 500 mil rolos no acervo. As tábuas, portanto, eram listas bibliográficas recortadas em
temas (rubricas, em que os nomes dos autores eram organizados em ordem alfabética): epopéia,
retórica, filósofos, historiadores, etc e organizadas em diferentes armarias. Além disso, nelas
haviam o número de linhas e seu incipit1.

Figura 1: Ilustração Biblioteca de Alexandria

1 Primeira palavra da continuação de determinada obra em outro volumén para localização.
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3.2. Casa da sabedoria – Bayt al-hikma (VII-XII d.C)
Não menos importante, a Casa da Sabedoria foi um grande centro de traduções árabe.
Sua criação foi incentivada pelo califa Al-Mansur e desenvolvida por seus descendentes a partir
de traduções de obras da Antiguidade. Com o mesmo objetivo da Biblioteca de Alexandria, era
importante ter todo o tipo de saber, não só como poder político, mas como um grande acesso ao
saber. Segundo Polastron (2013):
O primeiro dos estabelecimentos iniciais foi chamado, a exemplo da Pérsia
de 555, de Casa da Sabedoria: bayt al hikma. Ele foi fundado no fim do
século VII em Bagdá no seu palácio de Khadra pelo primeiro califa omíada
e desenvolvido, sobretudo, por um de seus descendentes: Khalid ibn Yazid
ibn Mu’awiya.Este homem tinha um forte pendor pela alquimia e consagrou,
na qualidade de pioneiro, muito tempo à tradução de textos gregos[...].
(POLASTRON, 2013, p. 70)

Outras bibliotecas eram conquistadas nas guerras, e seu material era traduzido para
aquisição da grande biblioteca. Além disso, a aquisição de livros também era feita através de
trocas. Presentes eram oferecidos aos imperadores do bizâncio e outros soberanos em troca de
livros.
Em relação a sua organização, era dividida por categorias (língua, língua grega, etc) e
temas (física, química, matemática, etc). Nessa época, o livro já existia, mas não era guardado
só da maneira como conhecemos hoje. Além de serem também guardados na vertical, lado a
lado, eles eram empilhados em formato de pirâmide em largura decrescente.

Figura 2: Ilustração Casa da Sabedoria
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Considerações finais
Como podemos observar, estudar a organização do saber através da mudança de suportes
e do modo de leitura é essencial para a compreensão do contexto atual de suportes digitais.
A partir do estudo diacrônico das quatro fases mencionadas, poderemos observar como uma
consulta na enciclopédia digital pode não ser prejudicial como parece.
Dessa maneira, este trabalho será o pontapé inicial para uma possível desmitificação
de consultas na internet com a Wikipédia. Será uma contribuição para possíveis melhorias do
suporte, tendo em vista que tudo o que está dentro da plataforma Wiki é mutável com grande
facilidade, ao contrário da enciclopédia em papel, que é parada no tempo, repetindo-se em
edições para inclusão de novos vocabulários. Se a revolução digital está acontecendo de forma
rápida, os estudos de sua utilização precisam ser acompanhados no mesmo tempo.
Referências
BANDEIRA, M. L. Pergaminho & símbolos em Portugal. Celpa – Associação da Indústria
Papeleira, 1995.
BECQ, A. L’Encyclopédie: le choix de l’ordre alphabétique, 1995. Disponível em <https://
www.persee.fr/doc/rde_0769-0886_1995_num_18_1_1467> Acesso em 20 mai 2019.
BEREMBLUM, A. A invenção da palavra oficial - Identidade, língua nacional e escola em
tempos de globalização. Editora Autêntica, 2007.
BOULLIER, D. ; LE DOUARIN, L., GHITALLA, F., GKOUSKOU-GIANNAKOU, P.,
NEAU, A. Études et recherche, 2003.
CERQUIGLINI, B. Une nouvelle philologie, 2000. Disponível em <http://magyar-irodalom.
elte.hu/colloquia/000601/cerq.htm>. Acesso em 20 mai 2019.
CHAMBERS, E. Cyclopaedia, ou um Dicionário Universal de artes.Vol. I, 1728.
DESBOUEFS, M. A. Papyrus et Parchemin dans l’Antiquité gréco-romaine. Université Pierre
Mendes France – Grenoble II – UFR SCIENCES HUMAINES, 2006 – 2007.
DELON, M. Diderot cul par-dessus Tête. Albin Michel, 2013.
DIDEROT, D. D’ALEMBERT, J. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers / Mis en ordre publié par m. Diderot quant á la partie mathemetique, par
m. d’Alembert.Paris: Briasson (1751-1765). Disponível em: http://enccre.academie-sciences.

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

321

ESTUDOS LINGUÍSTICOS

fr/encyclopedie/. Acesso em 07 de jun de 2019. Disponível também no acervo da Biblioteca
Nacional. Localização: Obras Raras / 054,002,001–01 ex.1.
DIDEROT, D.; D’ALEMBERT, J. Enciclopédia ou Dicionário Raciocinado das Ciências das
Artes e dos Ofícios. Por uma sociedade de letrados, Discurso Preliminar e outros textos. Edição
bilíngue. Tradutora Fúlvia Maria Luiza Moretto. Editora Unesp, 1989.
France Culture. Wikipédia, chacun sait ce qui lui plait.(2018). Disponível em: <https://www.
franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/wikipedia-chacun-sait-ce-qui-lui-plait>.
Acesso em 20 mai 2019.
JACOB, C.; BARATIN, M. O Poder das Bibliotecas: a memória dos livros no Ocidente. Editora
UFRJ, 2000.
LOYER, E. Une brève histoire culturelle de l’Europe.Champs histoire, 2017.
MARTINS, W. A palavra da escrita: História do livro, da imprensa e da biblioteca. São
Paulo:Editora Ática, 1996.
MOUREAU, F. Le Roman vrai de l’Encyclopédie. Découvertes Gallimard Littératures, 1990.
POLASTRON, L. X. Livros em Chamas: A História da destruição sem fim das bibliotecas.
Editora José Olympio, 2013.

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

322

“DO LIVRO MUITO VELHO”:
SOBRE A RECENSÃO DE A DAMA PÉ DE CABRA
Daví Lopes Franco
PPGLEN UFRJ
A obra A Dama Pé de Cabra é uma narrativa ficcional portuguesa escrita por Alexandre
Herculano no século XIX. O texto conta uma história ambientada no século XI, em que um
senhor de Biscaia, chamado D. Diogo Lopes, tem um relacionamento com uma dama que
conheceu em uma penha. No desenvolvimento do conto, acontecem diversos fatos que levam
ao desaparecimento da esposa e da filha do personagem. Mais tarde o filho do casal é colocado
como um herói para salvar o pai, feito prisioneiro pelos mouros.
No prefácio da obra de Alexandre Herculano, o narrador faz menção a um texto que
teria inspirado a história que estava sendo narrada:
Vós os que não credes em bruxas, nem em almas penadas, nem nas tropelias
de Satanás, assentai-vos aqui ao lar, bem juntos ao pé de mim, e contar-vos-ei
a história de D. Diogo Lopes, senhor de Biscaia. E não me digam no fim: <<
Não pode ser. >> Pois eu sei cá inventar cousas destas? Se a conto, é porque a
li num livro muito velho, quase tão velho como o nosso Portugal. E o autor
do livro velho leu-a algures ou ouviu-a contar, que é o mesmo, a algum
jogral em seus cantares1. É uma tradição veneranda; e quem descrê das
tradições lá irá para onde o pagar. Juro-vos que, se me negais esta certíssima
história, sois dez vezes mais descridos que S. Tomé antes de ser grande santo.
E não sei se eu estarei de ânimo de perdoar-vos, como Cristo lhe perdoou.
Silêncio profundíssimo; porque vou principiar (HERCULANO, 1970, p. 90).

Este trabalho surge a partir de uma motivação para entender a origem desse livro muito
velho mencionado pelo narrador na citação supracitada. Onde poderíamos encontrar esse livro?
1 Grifo meu.
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Existem cópias desse livro muito velho? Esses são alguns dos questionamentos que surgiram
para a realização deste estudo e que discutiremos um pouco nesse texto sobre o andamento
desta pesquisa.
O presente estudo de orientação filológica (CAMBRAIA, 2005; SPINA, 1977;
BLECUA, 1983; SPAGGIARI; PERUGI, 2004) pretende apresentar um breve olhar sobre a
etapa da recensão desse livro muito velho. A recensão trata-se de umas das etapas iniciais da
elaboração de uma edição crítica. A primeira etapa de uma edição crítica é o estabelecimento
do texto crítico. Esta etapa está dividida em duas fases: a recensão e a reconstituição do texto.
A recensão é o estudo das fontes que nos permitem compreender a tradição de um texto. Essa
tradição pode ser direta (todos os testemunhos de um texto) ou indireta (não são registros
literais de um texto, porém relacionados, como, por exemplo, traduções e citações). É de grande
importância coletar todas as tradições diretas e indiretas dos textos para uma boa elaboração
de uma edição crítica. A realização da recensão é feita a partir da coleta de textos nos arquivos
digitais, bibliotecas, acervos etc.
Do livro muito velho ao qual Herculano faz referência, como inspirador da obra A
Dama Pé de Cabra, apresentaremos neste texto o que já foi identificado até o momento de
tradição direta manuscrita. É interessante registrarmos que todos os testemunhos manuscritos
identificados até o presente momento compõem um conjunto de cópias de livros de linhagens.
Pizarro (1997) nos mostra que esse tipo de texto trata de registros genealógicos escritos,
pertencentes a membros de famílias nobres. A função destes livros é demonstrar o parentesco
de famílias ilustres no período medieval. Por meio destes textos, asseguram-se os direitos
hereditários dos membros de uma família e dos seus descendentes, além de conservar a história
dos antigos fidalgos. É válido destacarmos que por meio desses livros temos um importante
legado histórico, cultural, mas também literário, porque nestes documentos não se apresentam
apenas fatos reais, mas também fatos fictícios na composição da obra. Alguns dos livros de
linhagens de que dispomos são: Primeiro Livro de Linhagens, que foi compilado por volta
de 1270, Segundo Livro de Linhagens, de cerca de 1340, o Nobiliário da Ajuda e o Livro de
Linhagens do conde D. Pedro. Neste último é que encontramos a história que é a motivadora
deste projeto, a história de D. Inigo Guerra, na qual figura uma dona com um pé forcado. Esse
livro de linhagem é um dos mais importantes do ponto de vista literário.
Um dos primeiros documentos que identificamos foi elaborado no lapso temporal de
1601 a 1700, disponível no repositório digital da Biblioteca Nacional de Portugal: PEDRO,
Conde de Barcelos, ca 1289 – 1354, Livro de Linhagens do Conde D. Pedro <http://purl.
pt/24165>.
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O segundo testemunho manuscrito identificado está disponível na obra Nobiliário de
Espanha escrito pelo senhor Conde D. Pedro, disponível no repositório digital do Arquivo
Nacional da Torre do Tombo, data aproximadamente de 1500, sua cota arquívistica é PT/TT/
LH/144, <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4223188>.
O terceiro documento identificado, nesta etapa de recensão, foi identificado no
Nobiliário do Conde Dom Pedro, disponível no repositório digital do Arquivo Nacional da
Torre do Tombo, com datação aproximada a 1600, sua cota arquivística é PT/TT/LH/148,
<https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4223189>.
O quarto testemunho que foi identificado em nossas pesquisas, apresenta um
aspecto diferencial dos outros três listados até o momento. Enquanto os três primeiros eram
manuscritos escritos em língua portuguesa, agora, temos, neste quarto, um documento
escrito em espanhol. Esse texto foi identificado no Nobiliário Del Conde Don Pedro, está
disponível na Biblioteca Nacional de Espanha, cópia de 1622, <http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000010773&page=1>.
O quinto documento encontrado também em espanhol foi identificado no Libro de
loslinajes de España, disponível no repositório digital da Biblioteca Nacional de Espanha, datado
aproximadamente de 1601 a 1700, <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000119133&page=1>.
O sexto manuscrito identificado encontra-se no Livro das linhagens novas de Damião
Goes, que está disponível no repositório digital da Biblioteca Nacional de Portugal, cópia
realizada aproximadamente, de 1502 a 1574, sua cota arquivística é 977, <http://purl.pt/24073>.
O sétimo manuscrito identificado em nossas buscas encontra-se no Livro das linhagens
de conde de Barcelos (ca. 1280-1354), é uma cópia feita entre 1601 a 1700, disponível no
repositório digital da Biblioteca Nacional de Espanha, <http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/
bdh0000023112>.
O oitavo e último documento identificado até o momento se encontra no Nobiliario
de don Pedro, conde de Barcelos, data aproximadamente de 1601 a 1700 e está disponível
no repositório digital da Biblioteca Nacional de Espanha. <http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/
bdh0000073774>.
Na tabela que segue, disponibilizaremos as primeiras linhas de cada um dos testemunhos
para termos contato com os traçados das letras diferentes em cada um dos testemunhos
identificados. Eles serão apresentados seguindo a ordem em que foram apresentados neste texto:

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

325

ESTUDOS LINGUÍSTICOS

Testemunho
I

Fragmento inicial

II
III

IV

V

VI

VII

VIII

Tabela 1: Fragmentos de testemunhos identificados

A partir dos 8 testemunhos do conto medieval localizados até o momento, somados à
obra de Herculano, percebemos que somos redirecionados para um fato muito comum em nossa
sociedade, referente ao processo de mobilidade e consequente transmissão de textos.
Nesse longo processo de transmissão, um texto está suscetível a sofrer uma série
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de modificações, já que “a cada cópia que se faz de um texto, a constituição deste muda”
(CAMBRAIA, 2005, p. 1). Isso acontece porque um texto, ao ser repassado, seja oralmente,
seja escrito, apresenta modificações para atender às expectativas do seu interlocutor.
Com o trabalho que já foi realizado até o momento, acreditamos que ainda há outros
textos espalhados por bibliotecas, arquivos, acervos etc. Sendo assim, os próximos passos para
esse estudo é identificar esses outros testemunhos, sejam de tradição direta ou tradição indireta,
e continuar esse processo de organização da identificação desses textos. Só depois de investigar
nas bibliotecas mais renomadas, partiremos para as outras etapas da elaboração da edição
crítica desse documento.
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VARIAÇÃO DAS FORMAS -RA E -SE NA LÍNGUA ESPANHOLA: O
QUE DIZ A LITERATURA?
David Batista de Jesus Travassos – Bolsista CNPq
PPGLEN UFRJ
A língua espanhola, atualmente, apresenta como estratégias para a representação do
pretérito imperfeito do modo subjuntivo duas formas verbais: a desinência -ra e a desinência
-se. Embora tais desinências sejam reconhecidas dentro do modo subjuntivo, no passado havia
uma significativa diferença, de modo e tempo. A forma -ra pertencia ao paradigma verbal do
modo indicativo, precisamente do pretérito mais-que-perfeito do indicativo latino (amaveram),
nesse cenário possuía, então, usos e valores modo-temporais ao que comumente denominamos
o modo da factualidade, realidade, potencialidade. A forma -se tem sua origem no modo
subjuntivo, precisamente no pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo latino (amavissem),
comumente caracterizado pela (não) factualidade, irrealidade, eventualidade.
Ainda que por origens diversas, e dado que a forma -ra passou por sucessivos e
significativos processos de mudança que progressivamente as aproximou, ambas as formas
coexistem e competem para a expressão do pretérito imperfeito do subjuntivo da língua espanhola
atual. Desse modo, tais formas apresentam um mesmo traço semântico, são intercambiáveis em
contextos de subjuntivo. No entanto, há casos em que a forma -ra apresenta usos com valores
modo-temporais residuais, ou poderíamos dizer cumulativos, do indicativo latino que não poderia
alternar com a forma -se. Ainda que essas formas co-variem, existem usos nos quais a forma -se
não pode substituir -ra, de acordo com alguns autores (ROJO e ROZA, 2014; ARROYO, 2005;
LLORACH, 1994; GILI Y GAYA, 1991; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 1973), são eles: -ra
equivalente à forma composta había cantado (pluscuamperfecto), para indicar anterioridade a
um ponto passado: “Llevabala diadema que le regalara su padre”; -ra equivalente ao pretérito
indefinido (cantó) para indicar passado absoluto, nesse caso Llorach (1994) e Arroyo (2005)
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apontam ser usual em textos jornalísticos: “Anularanel gol que marcara Ferrer em el último
minuto.”. Além dos usos residuais citados da forma -ra, há outros autores que apontam que
a forma -se, também, apresenta essa característica cumulativa de modo e tempo, que seriam
residuais e particulares, da forma indicativa latina -ra. A própria Real Academia Espanhola, em
seu esboço de 1973, descrevia a equivalência de ambas as formas com três tempos simples do
indicativo espanhol: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e condicional:

Pato (2003) e Sterck (2000) apontam que a forma -se também apresenta essa característica
de alternar com valores modo-temporais do indicativo, porém, isso ocorreria com menos
frequência. Rojo e Rozas (2014) afirmam que as formas em -ra, simples e compostas, são
majoritárias em todas as variedades do espanhol, que o detrimento da desinência -se em favor
de -ra está mais acusado na América que na Espanha e que os índices mais altos de -ra se dão
na modalidade oral da língua em todos os países hispânicos.
Fukushima (2015) nos apresenta uma breve explicação a respeito da variação -ra/-se
e de seus respectivos seguidores em uma dualidade de ideias. A primeira delas diz respeito à
Tese das variantes livres, e a segunda, à Tese das variantes complementares. A primeira teoria
(LENZ, 1920; LLORACH, 1949; GILI Y GAYA, 1951, apud FUKUSHIMA, 2015) afirma que
ambas as desinências são totalmente intercambiáveis, à exceção dos usos do pretérito mais-queperfeito do indicativo latino, como por exemplo “cantaría” sendo substituído por “cantara” e em
“después que cantara” no lugar de “después que cantó” ou “había cantado”. A segunda teoria
varia de acordo com quatro grupos de linguistas, que tem opiniões diversas, e o único ponto
no qual concordam é que as desinências não são totalmente intercambiáveis. O primeiro grupo
(PARDO, 1953; CRIADO DE VAL, 1954; BOLINGER, 1954; LUNN, 1991; SCHMIDELY,
1992; HERNÁNDEZ ALONSO, 1995, apud FUKUSHIMA, 2015) defende que a forma -ra
representa maior probabilidade; maior grau de realização e menor matiz hipotético; que -se
tem um significado mais geral e menos preciso que -ra e que esta última forma denota maior
subjetividade e proximidade do emissor do enunciado. O segundo grupo (TOGEBY, 1953;
POTTIER, 1971; GOLDBERG, 1991, apud FUKUSHIMA, 2015), que se opõe ao primeiro,
considera que a forma -ra representa menos probabilidade, menor grau de realização ou um
maior matiz hipotético, ou seja, -ra apresenta maior potencialidade que -se. O terceiro grupo
(LAMÍQUIZ, 1971; NAKAOKA, 1981; BOLINGER, 1956; CANO AGUILAR, 1990, apud
FUKUSHIMA, 2015) é centrado na temporalidade das desinências -ra e -se. Desse modo, não
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se pode dizer, de acordo com eles, que as duas formas sejam intercambiáveis, isto é, unicamente
-se alterna com -ra, mas -ra não alterna com -se, e que a primeira é do nível atual marcado,
enquanto que a segunda é do nível inatual não marcado, pois -se representa a anterioridade
temporal do expressado no ato da fala e -ra carece dessa função. Por último, o quarto grupo de
linguistas, defende suas funções sociolinguísticas e pragmáticas. Fukushima (2015) cita, neste
grupo, dois autores: Kempas (2011), que destaca a diferença da escolha das formas de acordo
com o sexo (na Espanha, segundo ele, a forma -se é preferida pelas mulheres), e Rojo (2011),
que aponta o uso de -se como mais elegante, culto e cortês que -ra e, de acordo com ele, isso se
justifica pelo uso escasso daquela forma.
Para a Real Academia Espanhola (1991) e Gili y Gaya (1961), a forma -se predomina
na língua falada, e -ra mais na língua literária e culta; no entanto, Llorach (1994) aponta que a
forma -ra é mais frequente na expressão oral, e -se na escrita. Sterck (2000) afirma que a forma
-se é quase oito vezes mais frequente na língua escrita que na língua falada.
Catherine M. Hanna (2012) apresenta um quadro com o índice de distribuição das
formas -ra e -se em contextos de subjuntivo no espanhol peninsular escrito, nele podemos
identificar os seguintes percentuais: Castela: -ra 36,17% e -se 68,83%; Astúrias e Galícia: -ra
50% e -se 50%; País Basco: -ra 61,54% e -se 38,46%; Catalunha: -ra 64,10% e -se 35,90%, e
Andaluzia: -ra 66% e -se 34%. Nestes percentuais, verifica-se uma representativa frequência
da forma -se na modalidade escrita. Com base nisso, é possível que a forma -se esteja, talvez,
resistindo à competição na escrita.
Back e Coan (2018) discutem quatro perspectivas teóricas de ver a temporalidade do
pretérito imperfeito do subjuntivo. Elas expõem as teorias de Bello (1941); Reichenbach (1947);
Conrie (1990); e Rojo e Veiga (1999) com as quais trabalharemos a fim de, eventualmente,
sistematizar a questão da temporalidade das desinências.
Tendo em vista esse cenário, o tema desta pesquisa é a variação das desinências-ra e
-se do pretérito imperfeito do subjuntivo, simples e composto, da língua espanhola através da
análise de ocorrências de uso de tais formas em cartas de leitores dos periódicos El País, da
Espanha, e La Nación, da Argentina.
A sociolinguística variacionista de Labov (1972, 1994) busca entender e descrever o
processo de variação linguística através da interrelação dos fatores linguísticos-gramaticais,
os quais são internos à língua e que se relacionam com sua estrutura e formação; e dos fatores
extralinguísticos (idade, classe social etc.), os quais são externos à língua e se relacionam com
a dimensão social da língua e o comportamento linguístico do indivíduo. Através da interseção
desses dois eixos, social e linguístico, busca entender a sistematicidade e regularidade da variação,
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bem como perceber e definir a língua socialmente, pois “a língua é uma estrutura socializada”
(BENVENISTE, 2015). Para a sociolinguística variacionista (WEINREICH; LABOV; HERZOG,
1968; LABOV, 1972; 1994) a língua é um sistema heterogêneo que apresenta inerentemente
a variação, porém “Nem toda variabilidade e heterogeneidade na estrutura linguística implica
mudança; mas toda mudança implica variabilidade e heterogeneidade (WEINREICH, LABOV,
HERZOG, p. 125-126, 1968), ou seja, a mudança linguística nasce da variação e é através
da sistematicidade do processo de variação, categorizando e inter-relacionando determinados
fatores linguísticos e fatores sociais, como o nível socioeconômico, idade, sexo, nível de
instrução etc., que podemos identificar o fenômeno de mudança linguística. À luz do modelo
sociolinguístico, os objetivos abaixo norteiam este projeto:
a) Identificar os fatores linguísticos que condicionam a variável -ra/-se;
b) Identificar se as categorias gênero e localidade condicionam a variável -ra/-se;
c) Verificar, eventualmente, se a desinência -se está se especializando, restringindo-se a
usos e contextos específicos.
A variável estudada é o pretérito imperfeito do subjuntivo da língua espanhola, cujas
formas verbais, as variantes, são: a desinência -ra e a desinência -se, exemplificadas a seguir1:
(1) Y ¿qué diría si, como parecen indicar las cosas, elfuego de la catedral
fuera consecuencia simplemente de un mero error de um hombre que no tuvo
más cuidado cuando debería haberlo tenido?EP-05-01-19- H- Fuenlabrada
(Madrid)
(2) Sería admisible tamaño impacto ambiental si ell producto obtenido
asegurase el fin del hambre nel mundo, o una fuente inagotable de energía o
cual quier outra necesidad de la humanidad, y no la pura y vacua ostentación.
EP-05-11-19 - H- La Coruña

Para esta pesquisa, será necessário a construção de um corpus, que se constituirá de
cartas dos leitores de dois periódicos online: El País, da Espanha, e La Nación, da Argentina.
Em cada jornal, o nome dado a essa seção é, respectivamente: Cartas a ladirectora e Cartas de
lectores. Recolheremos todas as cartas, de ambos os jornais, no período de 1 de maio a 31 de
outubro (seis meses), cabendo, se for necessário, a extensão desse período e identificaremos se
há ocorrências das formas verbais em questão para, então, analisar.
Optamos por analisar textos escritos visto que, talvez, os contextos de resistência
da forma -se estejam mais salientes na modalidade escrita dado que “Según la presentación
habitual, la sustitución está más avanzada en América que en España y más en la lengua oral
1 Os exemplos foram retirados do corpus que está sendo construído.
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que en la escrita” (ROJO, 2011), isto é, na modalidade escrita o uso da forma -se ainda estaría
acentuado. O corpus em construção permite controlar duas categorias sociais: o gênero e a
localidade. A categoria gênero está presente em ambas as fontes dos dados. Tanto o jornal
eletrônico El País como o La Nación permitem saber o nome dos autores das cartas enviadas
aos periódicos. Quanto à categoria localidade, apenas o El País apresenta essa informação de
cada autor das cartas. É interessante perceber que, desse modo, é possível ter acesso a dados de
diversas localidades da Espanha, e inclusive, em alguns poucos casos, fora dela. Desse modo,
nesta última fonte de dados, pode-se mapear a distribuição das formas verbais em quase todo
o território da Espanha, ou pelo menos nas principais localidades. Controlaremos a localidade
dos dados, visto que estes nos fornecem essa informação, e pode ser um fator de relevância
para entender a variação das formas. Um problema a controlar seria a possibilidade de que as
cartas sejam editadas antes de serem publicadas. Neste caso, não podem ser tomadas como
representantes inequívocos da escrita de um determinado lugar.
Como hipótese inicial, espera-se que haja uma grande produtividade da forma -ra em
detrimento de -se, embora isso ocorra, entende-se que a desinência -se possa, talvez, estar
resistindo a essa competição especializando-se em determinados contextos linguísticos e/ou
extralinguísticos (sexo e região), restringindo-se a usos específicos. Além disso, é possível que
a forma -se, bem como ocorreu com -ra, esteja adquirindo novos valores modo-temporais de
indicativo.
Tendo em vista o problema de pesquisa e a perspectiva adotada, neste trabalho é
adotado o conceito de comunidade de fala. Comunidade de fala é uma forma de relacionar
o comportamento linguístico individual do falante com o estudo da comunidade, em uma
tentativa de descrever a comunidade linguística a que ele pertence. Nessa abordagem, é comum
trabalhar com agrupamentos linguísticos, ou seja, analisar o comportamento linguístico do
falante correlacionando-o com fatores de natureza social. Tende-se a considerar os indivíduos
de forma estratificada, através de categorias sociais definidas, como escolaridade, sexo, faixa
etária, profissão, classe social etc., preocupando-se em analisar os fenômenos de variação,
eventualmente de mudança da língua, de uma comunidade.
Segundo Labov, “uma comunidade de fala não pode ser concebida como um grupo
de falantes que usam todos as mesmas formas; ela é mais bem definida como um grupo que
compartilha as mesmas normas a respeito da língua” (2008 [1972], p. 188), ou seja, faz referência
a algo compartilhado, à avaliação dos fenômenos linguísticos pelo falante, à percepção que se
tem das formas linguísticas. Portanto, pressupõe-se que os indivíduos estejam organizados em
função de uma estrutura social e compartilhem padrões linguísticos e de avaliação, desse modo
o comportamento do indivíduo reflete na comunidade de fala. Moreno Fernández (1998, p. 20)
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agrega um comentário sobre a definição dada por Labov, desse modo “una comunidad de habla
es básicamente una comunidad de consenso, de sintonía entre grupos e individuos diferentes,
donde elconflicto está minimizado.”
O conceito de comunidade de fala apresenta duas problemáticas: como delimitar uma
dada comunidade, e como dar conta da heterogeneidade. Em ambos os casos, apenas um
método efetivamente rigoroso e sob critérios bem estabelecidos poderiam dar conta dessas
problemáticas. É preciso olhar para os dados e analisá-los segundo a teoria/abordagem mais
adequada e criteriosa a fim de solucionar eventuais problemas teóricos/conceituais. Nesta
pesquisa, a comunidade de fala é definida através do critério geográfico.
Portanto, a fim de analisar a variação das formas -ra/-se do pretérito imperfeito do
subjuntivo espanhol, analisaremos duas comunidades de fala. A primeira é a comunidade de
Buenos Aires (Argentina, capital), com cartas de leitores enviados ao jornal eletrônico La
Nación. A segunda, e mais complexa, são as regiões da Espanha. A Espanha não constitui um
bloco homogêneo de falantes de língua espanhola, historicamente ela apresenta diversas regiões
autônomas que se subdividem em outras províncias, cada qual com sua língua co-oficial. Desse
modo, a segunda fonte de corpus, o jornal eletrônico El País, permite analisar diversas regiões,
por consequência diversas comunidades de fala, dado que são enviadas cartas de leitores de todos
os lugares da Espanha. Neste caso, apenas a comunidade que representa a capital da Espanha
(Madri) poderá ser comparada com Argentina(Buenos Aires). A escolha dessas duas regiões
geográficas se deu, primeiro, em razão da hipótese de que a competição entre as duas formas
verbais está menos acentuada na Espanha, ou seja, a forma -ra estaria menos proeminente no
espanhol falado nas regiões da Espanha; segundo, por conta do resultado da frequência de usos
dessas formas apresentado por Arroyo (2005), no qual aponta o segundo maior percentual de
uso da forma -se em periódicos e revistas da Argentina (18%).
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CONTATO LINGUÍSTICO ENTRE FƆNGBÈ E PORTUGUÊS
EM TERREIROS DE CANDOMBLÉ JEJI MAXI: RESISTÊNCIA DE
LÍNGUAS AFRICANAS NO BRASIL
Davidson Martins Viana Alves – Bolsista Capes
PPGLEN UFRJ/LLP-UERJ
Introdução
Há muitos trabalhos de descrição linguística sobre a realidade dialetal do Rio de Janeiro,
contudo há poucos que levam em conta o contato inter e intradialetal. Quase não se encontram,
na historiografia bibliográfica desses estudos, trabalhos que versem sobre a realidade linguística
do Brasil em contato com línguas africanas ou variedades de uma língua portuguesa negra,
encontrada em diversas partes do estado. A partir disso, nesse vazio de estudo científico é que
se deseja observar, desbravar, descrever, analisar e divulgar, principalmente. Sobretudo, vale
ressaltar, ainda, que este trabalho objetiva ser referência para a promoção, fomento e preservação
das manifestações culturais negras e no apoio e difusão da Lei 10.639/03, que torna obrigatório
o ensino da História e Cultura da África e Afro-brasileira nas escolas, em todas as disciplinas
da educação básica.
Em relação ao uso linguístico do Fongbe em terras brasileiras, sabe-se que esta língua é
a principal base linguística em terreiros de candomblé jeji maxi, de origem ewe-fon, do Benim/
Togo, até os dias de hoje. Os praticantes desta fé falam em fongbe (principalmente no nível
lexical), sobretudo para manter segredos, preservar o sagrado.
Os principais e mais tradicionais terreiros deste segmento de religião de matriz africana
(fundados em cerca de 1680) são: Zògbódó Bògún Màlé Sɛ̀jáhùnɖé (Roça do Ventura, fundada
pelos africanos Ludovina Pessoa, Seu Tixareme e Seu Zé do Brechó, em Cachoeira-BA),
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Zoogodo Bogun Male Hundo (Terreiro do Bogun, fundado pelos africanos Ludovina Pessoa,
Seu Tixareme e Seu Zé do Brechó, em Salvador-BA) e, mais tarde, o Acè Kpo Eji (Terreiro
Cacunda de Yayá, fundado pela africana Gayaku Satu). Assim, um terreiro fundado para cada
divindade principal dos três panteões de voduns (Dan, Hevioso e Sakpata). Ademais, cabe
mencionar que este último terreiro de certa forma não prosseguiu a dinastia e que surgiu um
novo terreiro tradicional ao vodun Sakpata, o Hunkpame Ayono Huntoloji (Fundado por
Gayaku Luiza de Oyá, sob as mãos de Doné Romana de Kposu com a ajuda de muitas vodunsi
do Seja Hunde e do Bogun, em Cachoeira-BA, por volta de 1940).
A Roça do Ventura (Kwe Seja Hunde) hoje possui o título de Primeiro Consulado
Honorário Cultural dos Povos Tradicionais Fon do Mundo, com inauguração em 14/03/2018,
no município de Cachoeira, Bahia, pelo Primeiro Secretário da Embaixada do Benim no Brasil,
Diplomata Adedodja Ibinkoule, acompanhado pelo Pontífice do Culto ao Vodun no Mundo,
Daagbo Hounom Houhamenon, pela Rainha Acakpo Kpessi Ko’ndodo, pelo Rei Gustave
Espoir Quenum – Dah Kanlimandjigbéto (Baba Tao) e pelo Sub-pontífice do Culto ao Vodun
no Brasil, Fátumbì Marcelo Lima (Diretor da CNTur).
Este trabalho surge a partir da necessidade urgente de investigação científica sobre estes
territórios pretos marcados pelo contato entre as línguas fon e portuguesa. O sistema brasileiro
homogeneizante, racista e intolerante busca ignorar essa realidade sócio-antropológica da
história do Brasil. Isso é tão real que muitos cidadãos, até com formação superior, acham que
quilombos, por exemplo, existiram somente durante o período da escravidão. Ao fazer uma
simples pesquisa informacional, nota-se que raros são os que sabem que essas comunidades
negras também foram formadas por pessoas que ocuparam e/ou compraram terras livres e
isoladas, receberam terras como doação e/ou herança, entre outros fatos. Ao se comentar sobre
essa realidade atual, contemporânea, existente no seu próprio estado de moradia e até na mesma
cidade, muitos ficam surpresos e curiosos.
Apresenta-se, em seguida, um mapa político do continente africano, com destaque, em
verde, ao país Benim (antigo Reino do Dahomey [Em fongbè, Dan: divindade Damballa e
Homey: terra, terra do vodun Dan]). Benim localiza-se no ocidente africano, na costa oeste
africana, e está limitado a norte pelo Burkina Faso e pelo Níger, a leste pela Nigéria, a sul
pela Enseada do Benim e a oeste pelo Togo, sua capital é a cidade de Porto-Novo, mas Cotonou é
a sede do governo e a maior cidade do país. O país tem 112.622 km² e uma população de 10
milhões de habitantes (Censo 2013).
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Imagem 1: Divisão do continente africanos em países, com destaque ao Benim
Disponível em: <https://pt.actualitix.com/pais/ben/estatistica-comunicacao-benin.php>
Acesso em 10 de março de 2017

Além do mapa político, apresenta-se um mapa linguístico e étnico do Benim (e de grande
parte da costa oeste africana), em que a etnia ewe é a mais significativa (Gana e Togo); seguida
da etnia fon (quase todo o Benim e sudoeste da Nigéria); depois a etnia aja, (Benim e Gana); e,
por último, as etnias phla phera (Benim, Gana e Nigéria) e gen (Gana), em menor quantidade.

Imagem 2: Mapa étnico-linguístico de parte da costa oeste africana
Disponível em: <https://tracingafricanroots.wordpress.com/ancestrydna-regions/benintogo-region/>
Acesso em 10 de março de 2017

O Fɔngbé é classificado como língua nígero-congolesa, do grupo gbe, sub-família kwa.
Esta língua possui Benim 1,7 milhões de falantes no Benim e 36 mil na Nigéria, além de ter
bastante influência na constituição do crioulo haitiano e no léxico do espanhol da República
Dominicana. (LEFEBVRE & BROUSSEAU, 2002).
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1. Objetivos
- Mostrar uma realidade interlinguística de séculos do Brasil que a academia nunca
pesquisou (e já se sabe bem os motivos!).
- Descrever a situação etnolinguística de territórios negros com falantes de fongbe,
configurados massivamente em comunidades quilombolas/terreiros de Candomblé jeji maxi. O
foco de investigação é interdisciplinar, seja pelo viés histórico, político e de contato linguístico
que há no processo de escravização de negros africanos multilíngues, seja pelo viés sincrônico
e social de configuração de comunidades de práticas antropologicamente situadas (ECKERT,
2000, 2012).
- Ser referência para a promoção, fomento e preservação das manifestações culturais
negras e no apoio e difusão da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da História e
Cultura da África e Afro-brasileira nas escolas, em todas as disciplinas da educação básica.
2. Pressupostos Teóricos: História, etnicidade e contato linguístico
Primeiramente, faz-se importante explicar que Jeji é uma palavra que significa
“forasteiro, aquele que não é daqui” e foi empregada para designar no período colonial do Brasil
aos negros africanos de etnia fon (do antigo Daomé, atual Benim e Togo). Tal classificação foi
posta pela etnia mais populosa (e popular) da época, pelo povo yorubá (do norte do Benim e
principalmente da Nigéria). São “jeje” aqueles que não são “yoruba” (ou nago), ou seja, todos
que falam fongbè (mahi, mina, ewe, savalu, mudubi).
Segundo Ogot (2010), a partir do século XV os portugueses exportaram milhares de
negros escravizados Bantu da África Central e da alta Guiné para Lisboa e para outras cidades
da Europa, graças ao sustento do Vaticano. Após isso, a exportação de escravos chega ao Brasil,
que já era colônia portuguesa desde o início do século XVI. Os primeiros negros escravizados
foram os de origem Bantu, que vieram da África Central, basicamente onde hoje se localizam o
Congo e a Angola. Posteriormente, vieram os de origem yoruba, da Nigéria e norte do Benim,
os ewe, fon e mina, do Benim e Togo, e os fanti, ashanti e ga, de Gana.
Os yoruba chegaram ao Brasil por volta de 1815, quando os ingleses começaram a
extinguir esse comércio e os portugueses, assim, passaram a ter acesso direto ao golfo do
Benim para comprar outros negros escravizados, antes monopolizados pela Inglaterra. Já os
denominados jeje pelos yoruba, que caracterizavam assim todo aquele que viesse de fora de sua
etnia, que fosse negro, mas estrangeiro, possuem determinado destaque na quantidade da etnia
mina, fanti e ashanti no Maranhão e da etnia fon (mahi) na Bahia e no Rio de Janeiro.
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O papel histórico e simbólico dos negros escravizados Bantu no Brasil é incontestável,
desde seu povoamento até a formação e contribuição de sua cultura aos costumes hoje
considerados brasileiros. Mendonça (2012) afirma que o kimbundu influenciou mais a língua
portuguesa do que as línguas da costa africana, nagô ou do golfo do Benim. O próprio item
lexical “quilombo”, que no Brasil foi usado para designar aldeias e comunidades formadas
por negros escravizados fugitivos em áreas remotas do interior das cidades e dos estados,
em Kimbundu significa uma sociedade guerreira que inicia e prepara jovens para a guerra ou
especificamente o lugar de descanso após as batalhas.
Nessa perspectiva, especificamente sobre contato linguístico, busca-se fazer uma
revisão teórica de diversos autores. Weinreich (1953) aponta que o verdadeiro local do
contato linguístico está na mente dos falantes, com o estabelecimento de hierarquizações de
categorias formais do contato linguístico e Ferguson (1959), com os conceitos de diglossia e de
bilinguismo, em que apresenta que onde coexistem duas variedades (uma alta e outra baixa) de
uma mesma língua e que são utilizadas em situações determinadas de comunicação há sempre
uma complexa questão de língua/variedade dominante, língua/variedade dominada, substituição
e normalização. Posteriormente, Thomason (2001) propõe que existem três grandes resultados
do contato linguístico: mudança de língua induzida pelo contato; significativa mistura/mescla
de línguas (pidgins, crioulos, línguas mistas bilíngues) e morte de línguas.
Sabe-se que o Brasil é um país de dimensão continental, com muitos quilômetros de
fronteiras políticas internacionais e outros muitos de fronteiras interestaduais e intermunicipais.
Desse modo, é totalmente inegável sua realidade de diversidade linguística, que atualmente
configura-se de mais de 180 línguas minoritárias (e minorizadas), entre elas indígenas,
afro-brasileiras, de imigração, de herança e de fronteira. No entanto, dentre as línguas orais,
a língua oficial é uma somente, o português, a do colonizador, capaz de concentrar grande
parte das atenções de professores, pesquisadores e, inclusive, autoridades. Ignora-se, portanto,
existência de comunidades que, embora grande parte fale língua portuguesa, não se desvinculam
da língua de seus ascendentes, constituindo, assim, uma situação de bilingualidade.
Diante dessa realidade, parece pertinente, portanto, promover a reflexão sobre a política
aplicada à diversidade linguística no Brasil, bem como dedicar-se à análise da conduta avaliativa
(crenças, atitudes, representações e práticas sociais) dos indivíduos envolvidos nessa realidade
linguística de prestígio em oposição ao estigma, do não-marcado em detrimento ao marcado.
Reconhecer as verdadeiras causas e as condições em que esse fenômeno se concretiza, deste
modo, seria uma contribuição para o objetivo de fortalecer a identidade linguística dessas
comunidades, desmistificando-as de crenças que vêm perpassando séculos.
De acordo com Oliveira (2003) e Morello & Oliveira (2007), quando se fala em
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diversidade linguística do Brasil, predominantemente, se pensa na diversidade interna à própria
língua portuguesa, o que ocorre, entre outras razões, pelo predomínio, no país, da força do mito
do monolinguismo e das sucessivas políticas linguísticas glotocidas.
Essa questão é bastante curiosa, pois as políticas linguísticas e sua gestão deveriam
ter relação direta com o plurilinguismo, uma vez que nasceram da necessidade de entender as
comunidades humanas por meio de suas línguas. Sem falar que se deve evidenciar e divulgar o
que consta na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, segundo a qual a língua de uma
comunidade tem direito à presença, integração e manutenção identitárias.
3. Metodologia
O conjunto de técnicas de coleta e análise de dados se molda com os objetivos específicos
de cada pesquisa e a partir disso objetiva-se fazer uma pesquisa de cunho etnográfico e de
descrição linguística, com ênfase no contato entre as línguas fongbe e português, principalmente,
mas com dados também do francês, do árabe e de outras línguas africanas como o yoruba, o
gun, o aja etc.
Ao buscar um caráter de confiabilidade (rigor técnico e teórico-metodológico) e de
representatividade (dados primários e secundários que representam e identificam a(s) língua(s)
e/ou variedade(s) de língua(s) presentes nas comunidades de prática analisadas), para a pesquisa
etnográfica se propõem as seguintes etapas:
 Delimitação geográfica e demográfica das comunidades de práticas investigadas.
 Localidade de ocorrência da(s) língua(s)/variedade(s) da(s) língua(s) e fenômenos
linguísticos com base em conhecimentos prévios e fontes secundárias de informação, que não
foram produzidas em campo de pesquisa, como revisão bibliográfica e pesquisa documental.
Essa fonte secundária será verificada e revista quando se chegar à etapa de coleta de
dados primários, pois esta, afinal, trata-se de uma fonte empírica e real. A ver:
 Seleção dos locais específicos para a coleta dos dados.
 Identificação da comunidade de prática de referência para as primeiras análises e para
posteriores comparações de resultados entre comunidades.
 Como etapa inicial (planejamento, construção do objeto, definição de conceitos,
elaboração de plano de trabalho, preparação de instrumentos de dados a mensurar, público alvo
da investigação, possibilidades de coleta de pesquisa).
 Como etapa de desenvolvimento (pesquisa de campo com um diário do cotidiano,
aplicação dos métodos, documento audiovisual etc).
 Como etapa final (sistematização de informações, validação dos dados, finalização,
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elaboração e publicação de ações de retorno para a comunidade, promoção e divulgação dos
resultados e promoção de debates públicos).
Essas etapas serão melhor descritas com especificidades como o número de participantes,
seu perfil sociolinguístico e os locais da pesquisa após orientações acadêmicas, para que as
escolhas sejam feitas de maneira conjunta entre orientando e orientador. Cabe ressaltar que esta
pesquisa passará pelo Comitê de Ética (Plataforma Brasil) para que consiga a aprovação para
uma aplicação dos métodos e objetivos delimitados. Somente participarão da pesquisa aqueles
que concordarem, na íntegra, com o termo do consentimento de investigação. A natureza do
termo de consentimento estará escrita de maneira clara e acessível aos participantes e caso eles
sejam analfabetos ou com baixo letramento, será proposta uma versão gravada em aúdio. De
qualquer modo, serão evitados termos técnicos e linguagem pouco acessível.
4. Análise de Dados Preliminar: as línguas e culturas em questão
LÍNGUAS USADAS

FUNÇÕES LINGUÍSTICAS

Fɔngbè

Língua principal da liturgia, dos rituais. Domina
o léxico das comunidades estudadas.

Português

Língua principal da comunicação diária,
totalmente na morfossintaxe e na falta de
conhecimento do fongbe, aparece também no
léxico.

Francês

Língua intermediária percebida nos empréstimos
linguísticos, como na palavra “petit” e na base
acentual (tonicidade) quando se usa o fɔngbè (e
até em alguns contextos em português).

Árabe

Língua intermediária percebida nos empréstimos
linguísticos, como na palavra “kuhan”.

Considerações Finais
Acredita-se que esta pesquisa poderá contribuir para ampliar a compreensão da
diversidade linguística do Brasil e para os estudos de descrição do Português Brasileiro, sobretudo
de variedades regionais, populares, rurais. Esta pesquisa se encaminha ao preenchimento de
uma lacuna em relação aos estudos linguísticos, com ênfase na variação, contato e política
linguística.
Este trabalho possui um caráter dinâmico e dialógico, ao passo que possui o desejo em se
aprender a lutar com os que têm a luta correndo em suas veias, com os que nunca conseguiram
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diferenciar as três substâncias formadoras de sua identidade: lágrima, suor e sangue. Como
um velho sábio africano (pela oralidade griot) ensinou: “Ninguém experimenta a profundidade
de um rio com os dois pés”, aos poucos, com perseverança e fé, se chega ao objetivo traçado
e, ainda, “Se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença, tente dormir em um
quarto fechado com um mosquito”, em que não importa o tamanho que disseram que temos,
não importa o que nos impõem como conhecimento branco, europeu, classista e colonizador,
mesmo assim, resistindo e (re) existindo, podemos fazer grandes feitos para nosso povo, uma
revolução!
RACISMO NAS PESQUISAS LINGUÍSTICAS NÃO PASSARÁ!
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A TRADUÇÃO COMO BUSCA DA “VERDADE”
Débora de Castro Barros – Bolsista Capes
PPGLEN UFRJ
1. Introdução
Leopoldo Zea, no capítulo “A barbárie na história” de seu livro Discurso desde a
marginalização e a barbárie, introduz o texto dizendo:
Bárbaro é quem fala mal o grego, quem o balbucia ou tartamudeia. […] Para
o grego, bárbaro é o homem rude, o não grego, o estrangeiro. Isto é, o homem
que está fora do âmbito grego ou à margem do mundo do homem que assim
qualifica. Bárbaro será, também, sinônimo de selvagem, inculto, isto é, não
cultivado em conformidade com o que parece o modo de ser do homem mesmo
por excelência, o grego (ZEA, 2005, p. 57-58, grifo nosso).

O destaque na citação ressalta o significado que ficou para nós de bárbaro, em detrimento
dos outros significados do vocábulo. Contudo, se sairmos desse lugar estabelecido pelo processo
evolutivo natural da língua para a palavra “bárbaro”, poderemos fazer um deslocamento de
seus significados primevos e pensá-la em contraponto ao objeto de que trata esta pesquisa:
a linguagem, o discurso, a tradução. Sendo o bárbaro o estrangeiro, aquele que fala mal em
relação ao que fala bem, podemos estabelecer aqui um contraponto entre o bárbaro e o grego e
a tradução e seu texto original. O quanto a primeira é considerada, nas concepções tradicionais,
sempre o “estrangeiro”, o que “fala mal”, pois não é o “original”. O texto traduzido, assim,
também balbucia, tartamudeia, como o bárbaro, pois é rude e está à margem do mundo que o
qualifica, sendo esse “mundo” o texto original. Nunca pode ser considerado no mesmo nível
do original, sendo sempre uma sombra deste. Sendo feito à imagem e à semelhança do texto
original, o texto traduzido deve “acessar” o pensamento do autor, resgatar suas ideias. E ao
tradutor resta o papel de fazer isso com maestria.
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Essa é a concepção clássica de tradução, com a qual não pretendo trabalhar na pesquisa
de que trata este texto.
2. A tradução como discurso
Na contramão da concepção clássica de tradução, considero-a como processo tradutório,
seguindo a linha da análise do discurso de base francesa, ou seja, como “um processo de produção
de discurso” (MITTMANN, 2003, p. 11), como “um processo de produção de um discurso que
se materializa no texto da tradução e que tem como especificidade partir da leitura de um texto
específico anterior, o texto original” (MITTMANN, 2003, p. 42). Assim, o texto traduzido
passa a portar outro discurso, aquele do tradutor, apesar de ter como base uma “matriz”. Isso
significa dizer que, de acordo com a concepção de processo tradutório, o discurso do tradutor
está presente em todo o texto traduzido, pois nesse âmbito é impossível a ele reproduzi-lo tal e
qual o texto original, sendo o texto traduzido expresso em seu discurso um resultado deste, de
sua interpretação, mesmo se construído sobre uma matriz, que é o texto original.
No entanto, esse lugar explicitamente discursivo dado ao tradutor é visto como marginal,
ou seja, como não integrante do corpo do texto principal, a tradução. Seria então o tradutor um
bárbaro, como afirma Zea? Aquele que está à margem do outro que o denomina? Mas… o que
é a margem? Na noção corrente, é aquilo que está fora, que limita, que permeia, mas que não
se integra. Contudo, se o tradutor produz um texto a partir do próprio discurso, como pode ser
este “marginal”, sendo a tradução um processo tradutório, de produção de discurso, ou seja, do
discurso do tradutor, que é quem redige o texto? Revertendo o significado de margem, sigo com
Derrida:
[…] a margem não é um além, o que prescreveria o limite. Não é, por
conseguinte, um “fora” (dehors) em oposição a um dentro (dedans). […] O
fora e o dentro se reescrevem e não se separam. A margem e o “marginalizado”,
o “disseminado”, o “suplemento” e a possibilidade de ser da escritura (re)
compõem o texto; mais do que exteriores a ele, são o “interior do interior”,
razão de ser da estrutura que se deixa ler dentro (e) fora da superfície
significante. (SANTIAGO, 1976, p. 57).

Nesse sentido, a tradução deixa de ser “bárbara” e passa a ser o que é: outro texto, tendo
como matriz o texto original.
Entretanto, o que fica latente em todo esse processo é como o apagamento do discurso
do tradutor é tão eficaz a ponto de fazer com que não se perceba sua voz a não ser nos paratextos
— compostos pelas notas do tradutor, prefácios, introduções…
Se pensarmos o discurso do tradutor pela via da concepção tradicional, poderemos
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afirmar que a tradução, ao ser considerada reprodução “fiel” do texto original, “reprodução”,
no sentido de produzir algo novamente, já produzido antes, pode ser comparada à questão de se
buscar a verdade absoluta, “essencial”, transcendental, de algo. No sentido de existir a priori
uma “essência” das coisas, que devemos tentar alcançar a todo custo. Ou seja, essa essência
seria o próprio “pensamento” do autor, expresso no texto original, suas ideias, que caberia ao
tradutor “descobrir” (no sentido de mostrar o que estaria encoberto) e “reproduzir” no texto
traduzido. Assim, a única coisa que poderia obstar esse processo seria sua incompetência em
“descortinar” (tirar o véu) esse pensamento previamente dado, que está à disposição. O tradutor
deveria ser hábil para trazê-lo à tona e revelá-lo ao leitor ávido pela verdade.
Contudo, segundo Michel Foucault, discurso é prática e, nesse sentido, a noção de
“verdade” é produzida nele, não cabendo ao tradutor buscar uma “verdade” previamente dada
em um plano metafísico qualquer (no caso, sendo esse plano o texto original do autor). Sua
tarefa será sempre a de produzir um discurso próprio, uma interpretação (entre tantas possíveis)
e que trará em seu bojo outros discursos, outras interpretações e todo um contexto social que se
refletirá, em maior ou menor grau, em seu texto. Os discursos, segundo o filósofo, não têm uma
“verdade”, um núcleo ao qual se pode chegar, no qual está a ideia que deve ser resgatada. Isso
significa que é impossível ao tradutor chegar ao que o autor “quis dizer”, pois ambos os discursos,
do tradutor e do autor, são únicos em si mesmos. Não existe uma “verdade transcendental” a ser
revelada e transmitida. Existem discursos a serem formulados, pois
[…] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade
(FOUCAULT, 1996, p. 8-9).

Desse modo, é possível ao tradutor acessar a “verdade” discursiva do autor? Ou melhor:
existe uma “verdade” discursiva no texto original a ser traduzido? Essa é uma das questões para
a qual esta pesquisa busca resposta.
3. A pesquisa
Nos capítulos da tese a que se refere este texto, tentarei responder a questões levantadas
no tópico anterior, tomando por base principal os textos do filósofo Michel Foucault, mas
também os de autores consagrados no campo da tradução e da linguagem, como Walter
Benjamin, Jacques Derrida e outros.
Assim, depois da Introdução, em que faço um breve resumo da concepção de tradução
com a qual vou trabalhar, no Capítulo 2 serão apresentadas as questões tradutórias por uma
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perspectiva discursiva, ou seja, a tradução será pensada na materialidade do texto pela
perspectiva desses autores consagrados citados no parágrafo anterior.
No Capítulo 3, será introduzido na tese o pensamento de Foucault. Embora ele não tenha
teorizado especificamente sobre a tradução, suas contribuições discursivas, sendo feito um
deslocamento teórico, podem servir como base para pensar o processo tradutório. Considerando
que o discurso é sempre prática, segundo o filósofo, e que a tradução é prática discursiva, como,
em termos subjetivos, estabelece-se a relação do tradutor com o texto original e com o texto
produzido por ele a partir desse texto original? Em minha dissertação de mestrado (BARROS,
2009), defendida em 2009 por esta mesma universidade, discorri em um dos capítulos sobre a
questão do poder-saber foucaultiano expresso nos paratextos da tradução, mais diretamente nas
notas do tradutor. Agora, levanto a hipótese de que o texto traduzido, permeado pelo poder-saber
do tradutor, pode guardar em seu âmago uma vontade de verdade discursiva, sem que o tradutor
dê-se conta disso, no entanto. Assim, percorrendo as teias discursivas dos textos de Foucault,
pretendo fazer um deslocamento teórico e chegar ao fim desse caminho.
Desse modo, no Capítulo 4, procuro analisar os pares “linguagem e tradução” e “discurso
e verdade”. De fato, pode-se fazer um cruzamento e pensar que “linguagem e discurso” e
“tradução e verdade” são também pares analisáveis.
Chegando ao Capítulo 5, depois de ter mergulhado na teia discursiva do processo
tradutório, trago ao texto a questão central desta tese: seria o discurso do tradutor, sem que
este se dê conta, a busca de uma “verdade” discursiva? Verdade discursiva que seria expressa e
encontrada no texto original, ou seja, na língua-fonte da tradução? Teria o tradutor, então, uma
“vontade de verdade”?
Finalmente, o Capítulo 6 traz a conclusão da tese, na qual alinhavo os pontos discursivos
e chego ao ponto-final. Ou não. Afinal, sendo a produção textual discurso, este nunca se finda,
pois, mesmo no silêncio, o discurso continua a se expressar.
Conclusão
Foucault não empreendeu uma análise da tradução. Entretanto, seu trabalho sobre as
articulações do poder e sobre o discurso pode servir de base para examinar as relações que se
estabelecem entre o trabalho do tradutor e o texto produzido por ele. Afinal, segundo o próprio
autor em A vontade de saber (2007, p. 18), “o poder penetra e controla o prazer cotidiano — tudo
isso com efeitos que podem ser de recusa, bloqueio, desqualificação, mas também de incitação,
de intensificação, em suma, as ‘técnicas polimorfas do poder’”. E se o poder se apresenta de
várias formas, se permeia o cotidiano em múltiplas atuações, seu polimorfismo também é
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expresso no discurso, tanto cotidiano quanto acadêmico, tanto corrente quanto legitimado.
Em Microfísica do poder (1979, p. 13), Foucault discorre sobre o intelectual, figura para
ele importante na trama social do poder-saber:
[…] ele é alguém que ocupa uma posição específica, mas cuja especificidade
está ligada às funções gerais do dispositivo de verdade em nossas sociedades.
[…] É então que sua posição pode adquirir uma significação geral, que seu
combate local ou específico acarreta efeitos, tem implicações que não são
somente profissionais ou setoriais. Ele funciona ou luta ao nível geral deste
regime de verdade, que é tão essencial para as estruturas e para o funcionamento
de nossa sociedade. Há um combate “pela verdade” ou, ao menos, “em torno
da verdade” — entendendo-se, mais uma vez, que por verdade não quero
dizer “o conjunto das coisas verdadeiras a descobrir ou a fazer aceitar”, mas o
“conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se
atribuem ao verdadeiro efeitos específicos de poder” […].

Neste texto, a concepção tradicional de tradução é considerada apenas como contraponto
ao processo tradutório, ou seja, a tradução é considerada como produção de discurso, em que
este que se apresenta no texto é o do tradutor, não mais o do autor. Assim, o tradutor nunca é
neutro em suas escolhas, desde a escolha do texto a traduzir até a dos signos que serão utilizados
no texto da tradução. De onde se fala e com quem são importantes. Seu discurso é apagado pelos
“efeitos de regime discursivo”; contudo, é ele que se encontra presente no texto traduzido, não
o do autor, pois o discurso deste não pode ser acessado como uma “verdade transcendental”.
Para entender o discurso do tradutor sob essa perspectiva, é preciso ressaltar que, sob
a presente perspectiva de análise, não existe a dicotomia linguagem/realidade, pois a realidade
não pode ser considerada uma “entidade”, ou seja, algo que apresenta uma essência em si,
aprioristicamente falando. Assim, se o discurso não é algo que se diz sobre uma realidade
preexistente, que pode retratá-la, a realidade é construída pelo e no discurso, na prática, o que
questiona a crença em uma “verdade transcendental” que deveria ser buscada, mas que nunca
poderia ser alcançada, porque é inacessível. Essa verdade, na visão foucaultiana, não existe.
Ela também é produzida pelo e no discurso, sendo corroborada por determinadas práticas
discursivas. Ou seja, a verdade é construída. Segundo o próprio autor:
[…] a verdade não existe fora do poder ou sem poder […]. A verdade é deste
mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos
regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua
“política geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz
funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem
distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sancionam
uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a
obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que
funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 1979, p. 12).
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Os discursos, assim, portam um caráter de “não verdade”. Ou seja, como foi explicado,
para Foucault a verdade é construída — pelo discurso, pelas práticas discursivas, discurso
esse inserido em dada formação social, o que vai refletir as “verdades” produzidas por dada
sociedade, que, por sua vez, serão diferentes de outras “verdades” produzidas por outra
sociedade. Pode-se então dizer que é a “vontade de verdade” que vai produzir determinados
discursos, principalmente aqueles legitimados, isto é, os científicos, os acadêmicos, que estão
ancorados em determinada expressão de poder-saber.
Existe, desse modo, claramente, uma relação de poder-saber na prática do tradutor,
explicitada pelo lugar assumido por ele como intelectual/profissional legitimado para traduzir.
Como, para Foucault, o papel do discurso não é o de refletir a realidade, porque é sempre
formado nela, imbricado com ela, sendo sempre prática, o que se vê é uma prática discursiva.
Nesse sentido, o discurso e a realidade moldam-se mutuamente, estabelecendo e sofrendo
efeitos.
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DISCURSOS FRONTEIRIÇOS DA TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA:
A “TRADUÇÃO” EM QUADRINHOS DE CONTOS DE GUY DE
MAUPASSANT
Deborah Monteiro Maia Alves
PPGLEN UFRJ
Com o desenvolvimento tecnológico e a evolução acelerada de diversas mídias,
profissionais da Educação, estudiosos da linguagem e o mercado editorial se veem diante de
um novo tipo de leitor: um leitor mais hipertextual – considerando-se o conceito definido pela
cibercultura – e mais imagético. É dentro deste contexto que voltamos a atenção para a tradução
intersemiótica, em especial a adaptação em quadrinhos. Em nosso dia a dia, empregamos o
verbo “traduzir” como sinônimo de reproduzir, expressar, interpretar. Dizemos, por exemplo:
o que os olhos traduzem; traduzir sentimentos ou emoções; traduzir uma atitude como ofensa.
“Traduzir, [do lat. Traducere, ‘conduzir além’,’transferir’] (AURÉLIO, 2010, p. 2064). Muitos
são os empregos deste verbo, destacamos definições de Houaiss e Villar (2001, p. 2745):
“trasladar, transpor de uma língua para outra; exercer a profissão de tradutor” e “submeter a
uma interpretação”.
A tradução intersemiótica consiste na transposição de uma obra produzida em uma
determinada linguagem para uma linguagem diversa. Assim, podemos ter uma música clássica
transposta em ballet; um poema transmutado em quadro ou ainda um romance transmutado
em narrativa gráfica (cf. termo em EISNER, 2008). Existem divergências teóricas sobre
nomear tradução intersemiótica como “adaptação” que engendram diferentes argumentos. Para
Hutcheon (2013), por exemplo, a problemática tradução / adaptação consiste no menosprezo
que se confere ao termo “adaptação”. Não se trata mais de propor uma discussão sobre fidelidade
à obra. Considerando a adaptação como produto, a autora a define desta forma:
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(...) uma transposição anunciada e extensiva de uma ou mais obras em
particular. Essa ‘transcodificação’ pode envolver uma mudança de mídia (de
um poema para um filme) ou de gênero (de um épico para um romance),
ou uma mudança de foco e portanto de contexto: recontar a mesma história
de um ponto de vista diferente, por exemplo, pode criar uma interpretação
visivelmente distinta (HUTCHEON, 2013, p. 29)

Em sua obra “Quase a mesma coisa”, Umberto Eco (2011) aponta semelhanças e
diferenças existentes entre a tradução intersemiótica e a tradução. Nessa obra, o autor defende
a ideia de que o termo “adaptação” ou “transmutação” define melhor a tradução intersemiótica
para fins de distingui-la da tradução “propriamente dita”. Considerando as definições do
ato de traduzir encontrada no dicionário Houaiss, interessa-nos para nossa pesquisa a noção
de interpretação, uma vez que interpretar é uma das etapas da tradução. Embora se trate de
processos diversos, a interpretação é um ponto comum entre a tradução interlinguística e a
intersemiótica. Assim como Eco, Linda Hutcheon (2013) considera que as escolhas feitas tanto
na tradução como na adaptação implicam modificações que permitam reconstruir a significação
do texto. Para ambos autores, a tradução está mais relacionada a uma questão de comunicação
do que de fidelidade absoluta do original. Segundo Eco,
(...) o conceito de fidelidade tem a ver com a persuasão de que a tradução é
uma das formas da interpretação e que deve sempre visar, embora partindo da
sensibilidade e da cultura do leitor, reencontrar não digo a intenção do autor,
mas a intenção do texto, aquilo que o texto diz ou sugere em relação à língua
em que é expresso e ao contexto cultural em que nasceu.” (ECO, 2011, p. 14).

Hutcheon, calcada na ideia de tradução como“transação entre textos e línguas”(2013,
p. 40), vê nessa definição uma aproximação com o conceito de adaptação. E ainda, segundo a
autora, “A dupla natureza da adaptação não significa, entretanto, que proximidade e fidelidade
ao texto adaptado devam ser o critério de julgamento ou o foco da análise.” (HUTCHEON,
2013, p. 28).
Sob a perspectiva, de que adaptação não é o mesmo que tradução, mas que há semelhanças
entre os dois tipos de produção, buscamos nesta pesquisa analisar as escolhas e procedimentos
presentes nas quadrinizações de três obras de Guy de Maupassant, escritor francês do século
XIX: Première Neige (GABELLA, roteirista; JOBLIN, ilustrador) e Une ruse (GABELLA,
roteirista; CHANDRE, ilustrador), publicadas na coleção “contes en BD”, pela editora “petit à
petit” e Boule de suif (LI-NA, ilustrador e roteirista) publicada na coleção“Ex-libris”, editora
“Delcourt”.
Segundo Eco (2011, p. 20), espera-se “que a tradução possa me dizer da melhor forma
possível o que está escrito no original.” Este é o principal objetivo da tradução. As adaptações,
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no entanto, são frutos de diferentes motivações: “o desejo de consumir e apagar a lembrança
do texto adaptado, ou de questioná-lo, é um motivo tão comum quanto a vontade de prestar
homenagem, copiando-o.” (HUTCHEON, 2013, P. 28). No que concerne ao corpus desta
pesquisa, a proposta dos editores é de produzir quadrinizações respeitosas do texto original
com o intuito de perpetuar os clássicos da literatura. Assim, considerando-se que há uma
preponderância da linguagem visual (a voz do quadrinista) sobre a linguagem verbal, de que
forma o modo de organização discursiva nas quadrinizações Une ruse, Première Neige e Boule
de Suif nos permite depreender que se trata de uma adaptação?
Diante das citadas adaptações, cuja proposta é recodificar o original, copiando-o,
entendemos que haveria preservação dos momentos narrativos e descritivos, bem como a
complementariedade que lhes é peculiar, de forma a deixar espaço à interação do leitor com o
discurso do narrador de Maupassant. Buscamos, portanto, identificar as estratégias discursivas e
de semiotização, investigar os diferentes discursos que compõem a encenação narrativa dessas
obras, descrever como se estruturam os modos de organização narrativos e descritivos nestas
narrativas gráficas (cf. EISNER, 2008) comparadas com os textos originais e identificar os
elementos de semiótica da imagem e técnicas de quadrinização que asseguram o lugar do leitor
no esquema comunicacional destas obras.
Para tanto, a pesquisa será fundamentada pelos conceitos sobre tradutologia e
interpretação, aliados aos conceitos de uma semiótica da imagem preconizados por Umberto
Eco e pelos estudos sobre o dispositivo de encenação do modo de organização narrativo
desenvolvidos por Patrick Charaudeau (2016), no âmbito da Análise do discurso de linha
francesa.
Quadrinização
Como já dissemos, a rápida evolução midiática das últimas décadas faz surgir uma
sociedade mais imagética e multimodal, produzindo, consequentemente, novos hábitos de leitura
e novas formas de ler o mundo. No início dos anos 2000, acontece um grande impulso na leitura
e consumo das histórias em quadrinhos, as HQ. Sendo assim, intensifica-se o investimento
nesse gênero editorial, sobretudo nos Mangás e nas graphics novels, e os quadrinhos começam
a receber o status de livro. Paralelamente, profissionais de diversas áreas, em especial na área
da educação, se mostram preocupados com os hábitos de leitura das novas gerações e começam
a refletir sobre o uso dos quadrinhos como um recurso de estímulo a esta prática, propósito para
o qual as adaptações literárias seriam de grande auxílio.
Certamente, a recriação de uma história implica na supressão e conservação de alguns
aspectos da narrativa, mas a adaptação que se propõe a reproduzir o original deve conservar
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o mundo referencial do texto fonte, assim como buscar suscitar no leitor as mesmas emoções
intencionadas no texto. Embora haja uma separação da forma e conteúdo, o processo de
semiotização nas adaptações deve buscar essa harmonização ainda que com um sistema
semiótico diferente. Segundo Charaudeau, “(...) a construção de sentido e sua configuração
se fazem através de uma relação forma-sentido (em diferentes sistemas semiológicos), sob a
responsabilidade de um sujeito intencional, com um projeto intencional, com um projeto de
influência social, num determinado quadro de ação” (CHARAUDEAU, 2005, p. 1).
O leitor de que se fala aqui é um leitor que interage com o texto, com o qual o sentido se
constrói, um leitor cuja participação já se faz presente no processo de concepção da obra e que
Eco (2011, p. 35) denomina “leitor-modelo”. Assim, cabe a ele atualizar os espaços abertos do
discurso do narrador, atuando de forma colaborativa. Como podemos observar no esquema da
encenação narrativa (figura 1) proposto por Charaudeau (2016, p. 184), há uma comunicação
bilateral entre o escritor indivíduo e o leitor indivíduo cuja competência de leitura é solicitada.
Essa mesma bilateralidade comunicativa pode ser observada entre os parceiros do espaço
interno do dispositivo, entre narrador e o leitor destinatário.

Figura 1

Ao se referir às histórias ilustradas, gênero revivido e muito em voga nos anos 70, Eisner
(2008, p. 31) considera que “Nessa forma de narrativa gráfica o escritor e o artista preservam
sua soberania porque a história vem do texto e é embelezada pela arte.” Porém, nas adaptações
que constituem esse corpus as imagens não são meramente ilustrativas, os quadrinhos têm uma
função narrativa. Como se trata de um sistema semiótico diverso daquele no qual o conto foi
produzido, o roteirista assume o papel de autor/escritor, sendo, portanto, no nível da estrutura
interna que se busca o equilíbrio entre a obra de partida e a narrativa gráfica.
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Nos quadrinhos, todos os elementos funcionam como imagens, tudo compõe a linguagem
quadrinística: os traços, a perspectiva, o sombreamento, o quadro, as sarjetas, os balões e suas
diferentes formas, as cores, enfim todos os elementos capazes de ativar através da visão os
demais sentidos do leitor. Como em qualquer sistema semiótico, a construção de sentido depende
da participação do leitor, com sua bagagem de conhecimentos coletivos e individuais. Existe,
portanto, uma sintaxe própria aos quadrinhos que permite ao leitor decodificar um sentido,
ativando seus conhecimentos de mundo, bem como suas experiências sensoriais. Cabe ressaltar
que no processo de adaptação, apesar da preponderância da imagem, não se pode perder de
vista a organização discursiva do gênero que está sendo “traduzido”. Deve-se buscar conservar
a relação complementar dos modos narrativo e descritivo.
O gênero conto é composto predominantemente pelos modos de organização narrativo
e descritivo. No primeiro enquadramento examinado (figura 2), da quadrinização Première
Neige, por exemplo, identificamos a primeira sequência do conto das edições folio (uma edição
de bolso), que se desenrola da página 15 até metade da 17, em que há a descrição detalhada do
ambiente, da presença e movimentação dos transeuntes que compõem a cena e a apresentação
da personagem central. Procedimento que caracteriza o modo de organização descritivo. De
acordo com Charaudeau (2016, p. 112), “O Descritivo é um modo de organização que conta
com três tipos de componentes, os quais são, ao mesmo tempo, autônomos e indissociáveis:
nomear, localizar-situar e qualificar.”
No enquadramento da figura 2, há, como no conto, a predominância do modo descritivo.
Identificam-se aqui diferentes elementos gráficos que remetem à linguagem fotográfica,
a sobreposição de dois quadros menores, como se fossem duas fotografias, a um maior que
cobre toda a página, produzindo um efeito de zoom sobre a personagem, propondo uma maior
participação do leitor e um maior envolvimento emocional com a personagem.
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Figura 2

Há ainda, os efeitos de sombra que ressaltam os sulcos evidentes em seu rosto
conferindo um estado doentio à personagem, mas permitindo ao mesmo tempo perceber um ar
de felicidade em seus lábios. Levando em consideração que o gênero quadrinhos caracteriza-se
por se construir com duas linguagens distintas porém complementares, a visual e a verbal,
observamos na figura 2 que o aspecto emocional da personagem é corroborado pela presença
do narrador onisciente de Maupassant, expressa pelas caixas de textos e balões de fala. No caso
deste enquadramento, o balão com bolinhas indicando o pensamento da personagem “Oh! Que
je suis heureuse...” e logo em seguida a voz do narrador “Elle sait pourtant qu’elle va mourir...”.
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Pode-se dizer que existe uma semântica dos quadrinhos.
Elemento fundamental dessa semântica é, antes de mais nada, o signo
convencional da ‘nuvenzinha’, [...] o qual, se traçado segundo algumas
convenções, terminado numa lâmina que indica o rosto do falante, significa
‘discurso expresso’; se unindo ao falante por uma série de bolinhas, significa
discurso pensado (ECO,2000, p. 145).

Assim como no conto, o leitor entenderá o paradoxo apresentado acima, ao mudar de
quadro e ingressar na narrativa que explicará o que levou a personagem a essa situação. Ainda
como fenômeno fotográfico, a cor sépia remete o leitor a fotografias antigas, permitindo um
distanciamento do leitor em relação ao mundo referencial do texto, justificando e facilitando
a compreensão de situações e atitudes que só podem ser compreendidas como verdades pelo
leitor destinatário, se bem situada em seu contexto sócio-cultural.
Ao mesmo tempo, o quadro maior, que mostra posicionamentos diferentes em relação
à personagem, é codificado pela ausência de sarjetas (espaço de transição entre os quadros.
McCloud (1995) e delimitação de quadro, produzindo um efeito de fotografia panorâmica do
cenário descrito no livro: o passeio, a praia, as ilhas e as montanhas.
No que concerne ao modo de organização da narrativa, os quadrinhos anteciparam, no
primeiro enquadramento, como ação de abertura o que, no conto, é a ação que desencadeia
a segunda sequência, “On l’a mariée, voici quatre ans, avec un gentilhomme normand.”. No
entanto, essa mudança de ordem não perturba o desenrolar da história, nem os efeitos de
semiotização, por esta ser de fato a ação de abertura do conto em sua totalidade.
Não há pretensão aqui de tentar encaixar a adaptação em quadrinhos à estrutura de
conto proposta pelos estudos semióticos sobre este gênero, mas antes, trata-se de identificar
como o modo de organização, os elementos e os princípios deste gênero literário podem ser
representados pela linguagem quadrinística.
Considerações finais
As adaptações de literatura em quadrinhos têm o mesmo valor artístico dos quadrinhos e
são diversas em suas motivações. Sendo assim, dizer que numa obra como Première Neige em
quadrinhos, cuja proposta é conservar ao máximo o discurso de origem, o objetivo é criar um
facilitador da leitura do conto de Maupassant, seria ignorar o potencial semiótico das histórias
em quadrinhos. Como arte sequencial (cf. EISNER, 2015) elas mobilizam processos cognitivos
de leitura que dependem da participação do leitor no preenchimento das lacunas textuais para
que o texto se realize efetivamente. O leitor com suas experiências de leitura e vivências sociais,
num processo dialético, adiciona ao texto uma parte de si e, o texto, por outro lado, controla a
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percepção do leitor. No que concerne aos quadrinhos, por meio das cores, dos enquadramentos
e do próprio movimento dos quadros indicando o sequenciamento e o ritmo da leitura e todos
os elementos que permitem construir significação.
Um dos grandes desafios do quadrinista é reter a atenção do leitor de forma que ele
conclua a mensagem antes de passar para outra num movimento sequencial do texto, de forma
que ele preencha os espaços de acordo com sua bagagem sociocultural. Como pudemos observar
na sequência do conto Première Neige, apresentada aqui, que Gabella et Joblin cumpriram este
intento. Os elementos de transição, assim como os elementos icônicos: forma dos balões, tipo
de fonte, silêncios, etc. cumprem aqui o papel de conservar o jogo entre o dito e o não dito
do texto que está presente no texto original, preservando, desta forma, o acesso do leitor ao
discurso do narrador de Maupassant. Pudemos perceber o mundo representado por Maupassant,
não há nesta quadrinização uma intenção de modernização e nem de adaptá-las a um contexto
atual.
Certamente as escolhas de supressão, a conservação de alguns textos em detrimento de
outros, e a própria transposição de imagem, caracterizando visualmente personagens e cenários,
permitem identificar a presença de outro discurso, e estas escolhas determinam também o papel
e a identidade dos narradores desta história. No entanto, nesta adaptação o que se vê como
interpretação são adaptações necessárias ao gênero Quadrinhos. Gabella e Joblin construíram
um texto que conservou a história e que permitiu ao leitor um envolvimento emocional com a
trama, eles preservaram os sentimentos e a essência do conto de Maupassant. Esta obra literária
em quadrinhos não traz uma linguagem mais simples que facilite ler o texto, mas adapta-se a
um leitor que vive num mundo multimodal, no mundo da imagem.
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DISCURSOS PEDAGÓGICO E ACADÊMICO: UMA ANÁLISE DE
ENUNCIADOS DE LICENCIANDOS EM LETRAS ESPANHOL
Elíria Quaresma Fugazza
UNIFAL / PPGLEN-UFRJ
Pretendo identificar sentidos atribuídos pelos licenciandos aos saberes teóricos e saberes
docentes, bem como a correlação entre ambos no âmbito da disciplina de Prática de Ensino
de Espanhol, a qual ministrei no segundo semestre de 2016, durante minha atuação como
professora substituta da Faculdade de Educação da UFRJ. Para tal, será analisado o corpus
gerado a partir da aplicação de um questionário e da realização de entrevistas semiestruturadas.
Utilizei o instrumento do questionário para traçar o perfil de letramento acadêmico dos
licenciandos da turma. Em tal questionário, o professor em formação respondeu e comentou suas
opiniões nas doze perguntas propostas, o que nos possibilita perceber o nível de envolvimento
desses discentes em projetos universitários e em discussões teóricas desenvolvidas em sala
de aula (tanto na disciplina de Prática de Ensino quanto nas demais disciplinas), bem como a
sua familiarização com os diferentes gêneros das esferas acadêmica e pedagógica, entre outras
questões. Outro instrumento de geração de dados utilizado são as entrevistas semiestruturadas
com os licenciandos a respeito do processo de elaboração das regências de Espanhol e da
projeção de sua identidade docente.
Consideramos importante explicitar a abordagem à qual nos referimos acerca do conceito
de texto. Serrani (2010, p. 64) concebe o texto “como uma instância em um processo discursivo”
que está em constante relação com textos anteriores e concomitantes e com outros discursos, o
que deve ser levado em conta para que se compreendam as condições de produção da leitura.
Ademais, Serrani defende que a “formação do docente de línguas capacite o futuro profissional
a propiciar nos seus alunos reacomodações subjetivo-emocionais, cognitivas e sociais inerentes

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

361

ESTUDOS LINGUÍSTICOS

à produção discursiva de sentidos” (idem, p. 17). Dessa maneira, pretendemos contribuir
para o fomento de tal formação a partir do trabalho contínuo com discursos formadores que
suscitem a produção, circulação e apropriação de saberes relevantes para a atuação docente na
contemporaneidade.
Corroborando a noção de texto preconizada pela Análise do Discurso, Orlandi (2011, p.
181) afirma que o texto se insere no espaço discursivo e que a leitura, por sua vez, consiste em
um “confronto de interlocução”, uma vez que a interação entre o autor e o leitor está marcada
pela relação entre esses sujeitos e as formações discursivas que os constituem. No tocante à
produção da leitura mediada pelo discurso pedagógico, como a que se dá no âmbito acadêmico,
a autora defende que se explicite “o jogo dos efeitos de sentido em relação a ‘informações’
colocadas nos textos e dadas pelo contexto histórico-social” (idem, p. 32).
Eckert-Hoff (2008, p. 47), em Escritura de si e identidade, postula que a formação do
sujeito se dá na ordem da falta, da cisão, já que “a sua totalidade é apenas imaginária”. Ao
analisar entrevistas realizadas com professores de Língua Portuguesa, a autora observa que,
ao falar de si, esses docentes criam um outro ficcional na tentativa de fixar-se numa identidade
dada e de preencher os espaços vazios, reinventando-se em função de projeções imaginárias.
Além disso, o falar de si
constitui um exercício de escritura, num movimento de auto-narração que
permite diversas maneiras de experimentar sua identidade – que é sempre
fluida, inapreensível, metamorfoseada. O sujeito-professor fala de si, confessase na tentativa de construir e edificar uma identidade; porém, as vozes que
ecoam no interdiscurso mostram o não-controle, a contradição, o lugar fugidio
e camaleônico que a identidade ocupa (ECKERT-HOFF, op. cit., p. 119).

O falar de si, portanto, permite entrever sentidos fluidos, “onde o sujeito vacila sobre
si-mesmo” (idem, p. 75) e encena, no espaço imaginário, efeitos de veracidade e ilusões de
identidade e de completude. No que diz respeito à construção e à projeção identitária, Coracini
(2007, p. 23) aponta que os momentos de identificação permitem a ilusão da permanência de
uma determinada identidade, que se configura a partir de “interpretação, ficção, imagens que
constituem o imaginário do sujeito – como ele se vê e acredita ser visto”.
Consideramos, portanto, a partir de Coracini (2007), que os licenciandos pesquisados
estão integrados em processos de inscrição em discursividades da comunidade acadêmica e
da profissionalização pedagógica. Os sujeitos constroem, nesse sentido, um imaginário e
uma ilusão de unidade, de apropriação e de controle dos conhecimentos, na medida em que
vão se inserindo em práticas de reformulação de um discurso fonte em um discurso segundo
(AUTHIER-REVUZ, 1999). A construção das subjetividades é, assim, atravessada por
movimentos de equívoco, interdição e contradição, e isso se manifesta nas diversas práticas
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discursivas, tais como a de ensinar e aprender uma língua estrangeira.
No artigo “A escrita na Universidade”, Fiad (2011) retoma a noção de prática institucional
do mistério, postulada por Theresa Lillis (1998) a partir da perspectiva dos Novos Estudos do
Letramento1 (New Literacy Studies). Tal noção consiste na crítica à crença em relação à suposta
transparência das convenções que regulam a escrita de textos acadêmicos, as quais não são
explicitadas ao aluno devido à pressuposição, por parte do professor universitário, de que os
estudantes já detêm os conhecimentos necessários para a produção de gêneros pertencentes à
esfera acadêmica. Não é suficiente, no entanto,
Explicitar como o gênero acadêmico se organiza linguisticamente, o que,
muitas vezes é feito sem que se alcancem os resultados desejados. É preciso
mais: precisam ficar claros os motivos pelos quais algumas práticas são
privilegiadas no domínio acadêmico em detrimento de outras, qual significado
determinada prática de letramento tem nesse domínio, o que significa justificar
e argumentar de acordo com as convenções escriturais da academia, entre
outros fatores (FIAD, op. cit., p. 363).

Trata-se, portanto, da tomada de consciência dos estudantes universitários em relação
às condições de produção da escrita, de maneira que se supere o confronto entre as práticas
letradas dos alunos e o que se espera deles no contexto acadêmico. Nesse sentido, Fiad (op. cit.)
denuncia a negação do aluno real e de sua voz no processo de ensino-aprendizagem, bem como
a desconsideração das práticas de leitura e de escrita dos estudantes no âmbito institucional
acadêmico.
Lillis et al. (2015) definem letramento acadêmico como uma abordagem crítica da
pesquisa em torno do ensino da escrita e da leitura e do papel dessas práticas na construção
do sentido e do conhecimento no contexto do Ensino Superior. Ademais, as autoras afirmam
que, nas práticas de letramento, são mobilizadas questões como poder e identidade, que têm
um papel fundamental na interação entre os sujeitos que integram os ambientes universitários.
Em sua tese de doutorado, Lillis (1998) afirma que a prática institucional do mistério
constitui-se ideologicamente de modo a limitar a participação de sujeitos que têm menos
familiaridade com as convenções da escrita acadêmica. Em sua análise, a autora qualifica a
interação entre estudante e professor como predominantemente monológica, na medida em
que o docente universitário determina a tarefa e ser feita e o modo de realização, sem que haja
negociação das expectativas em torno do cumprimento dessas tarefas por meio de diálogo entre
os sujeitos envolvidos. Com isso, há uma negação e um apagamento dos participantes reais da
1 De acordo com Gee (2015), os autores que integram o NEL compreendem o letramento como um
fenômeno que se centra em práticas socioculturais e se refere a distintas maneiras de participação social
em diferentes contextos socio-históricos, culturais e institucionais.
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interação, o que dificulta a produção de sentidos diferentes na escrita dos estudantes do Ensino
Superior.
De acordo com Orlandi (1996, p. 97), a autoria é caracterizada pela “produção de um
gesto de interpretação, ou seja, na função-autor o sujeito é responsável pelo sentido do que
diz, em outras palavras, ele é responsável por uma formulação que faz sentido”. Consideramos
imprescindível, desse modo, fomentar gestos de autoria dos docentes em formação nas
licenciaturas em Letras Espanhol.
Nesse sentido, Suárez (2017, p. 197) denuncia o silenciamento da autoria do professor,
afirmando que “los textos escolares escritos por docentes están estructurados con arreglo a
requerimientos administrativos y de gobierno centralizado de la actividad de las escuelas, o
bien están prefigurados por la lógica normativa-prescriptiva de la anticipación”. É preciso,
portanto, dar espaço a narrativas profissionais, propiciando a troca de saberes e a discussão
horizontal entre os professores, para que estes se configurem como “indagadores narrativos
y autobiográficos de sus propias experiencias y mundos pedagógicos” (SUÁREZ, op. cit., p.
199), e assim se posicionem como sujeitos do discurso, do currículo e de sua própria formação.
Baseamo-nos na modalidade metodológica denominada por Pimenta (2005, p. 523) como
pesquisa-ação crítico-colaborativa, que se configura como uma atitude de investigação segundo
a qual “os professores vão se constituindo em pesquisadores a partir da problematização de seus
contextos” (o que caracteriza a pesquisa-ação), ao mesmo tempo em que criam uma cultura
de análise das práticas pedagógicas realizadas (o que caracteriza a pesquisa colaborativa). O
caráter colaborativo deste estudo instaura-se, assim, a partir da relação dúplice da autora desta
tese com o grupo em questão, ou seja, tanto como professora que desenvolve uma pesquisa,
quanto como pesquisadora que seguiu acompanhando o trabalho pedagógico realizado com os
licenciandos investigados.
Cabe salientar que as sequências discursivas (doravante SD) analisadas serão
identificadas pelo nome do(a) licenciando(a) e pelo corpus do qual o fragmento de enunciado
foi retirado, a saber, questionário ou entrevista. Observemos o desejo de completude e de
totalização subjacente aos enunciados desses sujeitos, começando pelo fragmento da resposta
dada pela licencianda Luísa:
SD 1: Não me sinto preparada para a produção de gêneros cobrados pela esfera
acadêmica, exceto pela ajuda da minha orientadora. Mas para a produção de
gêneros cobrados no âmbito da profissionalização pela esfera pedagógica,
já recebi um ensino melhor, embora ainda não me sinta preparada para tal.
[Luísa, questionário]

É interessante perceber que, em sua resposta, a licencianda utiliza o advérbio ainda,
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que “aponta para efeitos de sentido de esperança, de uma possibilidade futura de se tornar
‘completo’, pronto” (ECKERT-HOFF, 2008, p. 104), numa ânsia pela completude, que pode ser
observada também no enunciado a seguir:
SD 2: Para a produção de gêneros acadêmicos um pouco porque produzo
alguns na Iniciação Científica, e outros alguns professores cobram bastante.
Porém para a produção de gêneros cobrados no âmbito da profissionalização
pela esfera pedagógica sim, porque o curso de licenciatura só possui uma
disciplina voltada para a produção desses gêneros, Didática, contudo nem
todos foram vistos, o que me deixa totalmente insegura. [Bianca, questionário]

A resposta da licencianda demonstra um desejo de domínio e controle dos gêneros
referentes à esfera pedagógica, o que gera um sentimento de insegurança, decorrente da ânsia
pela completude e da identificação com a ideia de unidade que resulta do trabalho do imaginário
no sujeito e do esquecimento de que “a incompletude, a diferença, o possível, indicam uma
mesma coisa: a abertura do simbólico e a divisão (a falta) como constitutiva do sujeito. E, no
sujeito, a vontade do um, do completo, do todo” (ORLANDI, 1996, p. 137).
Em ambas as respostas analisadas, retoma-se a construção passiva “cobrados”, o que
indicia um modo de despersonalização do discurso2 (GARCÍA NEGRONI, 2008), na medida
em que não se explicita quem seria o agente responsável por cobrar os gêneros em questão.
Cabe ressaltar, no entanto, que essa mesma forma passiva, “cobrados”, está presente também na
pergunta, o que possivelmente influenciou o aparecimento da estratégia de despersonalização
do discurso nos enunciados produzidos pelas licenciandas.
Além da mencionada estratégia de despersonalização, verificamos ainda na resposta
de Luísa e de Bianca fragmentos de enunciados em que há indícios de apagamento do agente,
como em “recebi um ensino melhor”, ao se referir aos gêneros da esfera pedagógica, e “nem
todos [os gêneros da esfera pedagógica] foram vistos”, respectivamente. Identificamos, nesses
trechos, um movimento de apagamento da docência e das vozes formativas que se configuram,
pelo não-dito, como agentes do ensino de gêneros pertencentes às atividades acadêmicas e
didático-pedagógicas. Tal apagamento ancora-se, a meu ver, na prática institucional do mistério
(LILLIS, 1998), na qual se nega a interlocução entre os participantes da interação no âmbito
acadêmico, isto é, o professor universitário e o graduando. É importante observar, ademais, a
presença do pronome indefinido “todos” no enunciado de Bianca, o que se liga ao desejo de
completude subjacente à resposta elaborada pela licencianda. O desejo pela totalidade pode ser
observado também no seguinte fragmento:
2 Segundo García Negroni (2008), as estratégias de despersonalização do discurso consistem,
basicamente, em: a) uso de nominalizações; b) uso da metonímia, por atribuição ao texto das intenções,
teses ou conclusões do autor; c) uso de estruturas impessoais com infinitivo; e d) uso de construções
passivas que permitem indeterminar aquele que se considera responsável pela ação.
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SD 3: Não me sinto preparado, não por não saber o conteúdo, mas por não ter
tido uma explicitação maior, em termos de produção textual, de como produzir
esses gêneros textuais. Confesso que não sei, eu já fiz um plano de curso e
um plano de aula e ficaram bons, mas é difícil afirmar se estou preparado ou
não, pois acho que isso é definido pela prática. Vou falar de cada um deles:
monografia, artigos, ensaios, projetos, relatórios (não me sinto preparado, mas
estou tentando escrever um projeto, uma monografia e um artigo); em relação
aos slides, eu me sinto muito preparado (acho meus slides muito didáticos e
enriquecedores), em relação aos materiais, eu não me sinto capaz de falar, pois
não tenho experiência. [Gabriel, questionário]

Podemos perceber, novamente, a ânsia pela completude, uma vez que, na resposta do
licenciando, o “estar preparado” e o “não estar preparado” são dois polos dicotomizados. O
“estar preparado” seria, portanto, o estado de totalização “definido pela prática”, o que se liga
a uma crença de que a superação das dificuldades se dá pela própria experiência. Tal crença
implica um apagamento do Outro, ou seja, da voz da formação, que decorre do funcionamento
de um esquecimento constitutivo, ou, em outras palavras, da “incapacidade de reconhecer a
alteridade” (ECKERT-HOFF, op. cit., p. 142) que nos constitui.
O apagamento da voz da formação se manifesta mais nitidamente a partir das estratégias
de despersonalização do discurso (GARCÍA NEGRONI, 2008), como é possível observar no
fragmento de enunciado “não ter tido uma explicitação maior”, no qual se utiliza a estrutura
passiva para indeterminar aqueles responsáveis por oferecer essa “explicitação”. Observamos
um apagamento da formação também no fragmento a seguir:
SD 4: Não, não me sinto preparada. A monografia me parece a pior coisa da
graduação e as [sic] vezes meu sentimento é de impotência. Além disso, se
eu precisasse assumir uma turma hoje, não sei se daria conta de produções na
esfera pedagógica. Aliás, sinto falta de aulas que nos preparem para dar conta
nessa produção toda que nos é cobrada. Minha experiência é quase nenhuma.
[Adriana, questionário]

Esse fragmento, assim como os demais analisados, demonstra angústia e ânsia pela
totalidade, o que gera um sentimento de “impotência”. A licencianda traz à tona a voz dos
outros licenciandos ao utilizar a primeira pessoa do plural, enunciando que sente falta “de
aulas que nos preparem para dar conta nessa produção toda que nos é cobrada”. A estratégia
de despersonalização por meio da passiva, porém, implica o apagamento não apenas da voz da
academia (a primeira instância de “cobrança” da produção de gêneros da esfera pedagógica),
mas também da voz do mercado de trabalho, para o qual os professores precisam “estar
preparados”. No que diz respeito ao discurso do mercado, Coracini (2007, p. 242) afirma que a
mídia e a publicidade constroem e projetam a “imagem de professor ideal”. Essa imagem aos
poucos vai sendo internalizada pelo docente, que não se dá conta das ideologias que o anulam
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ou desmerecem.
Na sequência discursiva em questão, além do mencionado processo de percepção da
incompletude, um movimento de assertividade na interação entre os licenciandos, o que também
é possível observar no fragmento de enunciado abaixo:
SD 8:
Camila: sabe e quando eu cheguei aqui na faculdade tem esse choque né no
primeiro momento a gente estuda produção variação e eu fico não mas como
pode não não pode ser não é assim e (tipo)
Elíria: você teve uma resistência a isso
Camila: tive uma resistência com certeza tive e até o primeiro período eu tinha
aquela matéria mas eu não aceitava direito era muito estranho pensar isso pra
mim mas com o passar né dos períodos eu fui aceitando isso fui enxergando
com outros olhos sabe até chegar no final da faculdade né e perceber que
realmente é uma variação sabe que eu vi uma comparação uma vez falando
sobre a questão da roupa é como se fosse uma roupa a gente tem uma roupa
essa roupa eu não uso pra trabalhar sabe assim (...) sabe porque a gente lida
com diferentes realidades né e se a gente não tem isso na mente a gente vai
terminar sendo preconceituoso com nosso aluno

Nessa sequência, podemos observar o modo como o processo formativo é capaz
de rearranjar sentidos (ASSOLINI, 2016) cristalizados na formação discursiva na qual a
licencianda se inscrevera. Tais rearranjos, definidos por Serrani (1997) como o processo de
inscrição do sujeito em relações preponderantes de uma outra discursividade, provocam ademais
deslocamentos subjetivos, na medida em que, ao apropriar-se de um construto teórico – o de
variação linguística –, Camila assume um posicionamento de professora preocupada em não ser
preconceituosa com seus alunos.
Cabe salientar, ademais, que o dizer da licencianda é atravessado pela construção de uma
metáfora (ORLANDI, 2012) da variedade linguística como uma roupa, que deve ser adequada
às diferentes situações vivenciadas pelos sujeitos. Tal construção, a nosso ver, corresponde à
constituição de um gesto de autoria docente (TFOUNI, 1994; SUÁREZ, 2017), pois indicia
não apenas a apropriação de Camila no tocante a um conceito teórico, mas também a relação
estabelecida no enunciado da licencianda entre o conceito em questão e o seu próprio fazer
docente.
A análise parcial do corpus indicia questões referentes a um desejo de completude
em relação a discursividades das esferas acadêmica e pedagógica, bem como movimentos de
rearranjos subjetivos que atravessam os enunciados dos docentes em formação pesquisados.
Acreditamos que a prática docente deve consistir em um ato contínuo de resistência, uma vez
que as ações pedagógicas são fruto de escolhas e de posições políticas. Ressaltamos ainda
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a importância de se relacionar os conhecimentos teóricos adquiridos nas diversas disciplinas
que compõem o currículo da licenciatura em Letras Espanhol da universidade investigada à
atuação dos docentes em formação nos diferentes campos de atuação pedagógica, de modo a
contribuir para a atenuação de fronteiras rígidas que ainda parecem existir entre teoria e prática.
Em suma, pretendemos agir de modo a contribuir com uma licenciatura crítica que seja capaz
de estabelecer um diálogo mais profícuo com a educação básica e com uma aprendizagem
discursiva e politicamente engajada.
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O OBJETO DIRETO ANAFÓRICO E A DISTÂNCIA NA
GRAMÁTICA DOS FALANTES DE MEDELLÍN
Géssica Santana de Oliveira – Bolsista Capes
PPGLEN UFRJ
Este trabalho corresponde a um recorte da dissertação que foi defendida e aprovada em
julho de 2019. Centramo-nos em pressupostos do Gerativismo e, por isto, utilizamos o termo
gramática para fazer referência a todo conhecimento linguístico inato que um falante detém
acerca de sua língua.
Descrevemos a gramática de Medellín, focando nas estratégias de realização do objeto
direto (OD) que compunham relações anafóricas. Consideramos, em nossa análise, o fator
distância a fim de verificar se poderia estar interferindo na seleção de uma ou outra estratégia.
Analisamos entrevistas do corpus do Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de
España y de América (PRESEEA).Decidimos descrever a gramática de Medellín por ser uma
gramática pouco descrita.
1. O que tratamos na pesquisa em questão
Para descrever a gramática de Medellín, abordamos os seguintes pontos: relação
anafórica, referencialidade, objeto direto, distância.
A relação anafórica é uma relação estabelecida entre dois elementos interligados entre
si: um elemento anafórico que depende referencialmente de seu antecedente para que possa ser
compreendido (HUANG, 2004). A sua base encontra-se no conceito de referencialidade.
A referencialidade é um conceito que está associado à referência. Há diferentes
perspectivas que a definem. Dentre elas, a perspectiva internalista proposta por Chomsky
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(2005). Nessa perspectiva, toda referência seria gerada na mente do indivíduo. A palavra seria
utilizada para retratar tal referência.
(1) Pablo compró [unas flores]. Las regaló a su mamá1.
Em (1), [unas flores] e las compõem uma relação anafórica já que o clítico las depende
do SN antecedente para que possamos interpretá-lo. Pensando na perspectiva internalista da
referencialidade, a palavra flores bem como o clítico las são utilizados para representar uma
entidade mental.
No exemplo mencionado anteriormente, as estruturas linguísticas destacadas
correspondem a objetos diretos. Um objeto direto (OD) corresponde àquele elemento que é
regido pelo verbo no nível sintático-semântico (CAMPOS, 1999). Em relação às estruturas
linguísticas que podem retomar um OD no espanhol, a Gramática Descriptiva reconhece a
retomada por clítico (sendo a mais produtiva), o apagamento (com restrições) e a retomada por
tônico (constituindo uma duplicação do objeto).
No tocante à distância, esta constitui um fator estabelecido por meio da quantidade
de orações entre antecedente e elemento anafórico. Entre os autores que a consideram em
sua análise, temos Fant (1985). O autor analisa dados da fala culta de Madri, considerando
algumas questões referentes ao processamento anafórico. Dessas questões, retomamos os tipos
de anáfora (anáfora direta e anáfora indireta), os valores de distância (D), interferência (I) e D/I.
Em relação aos tipos de anáfora, uma anáfora direta é estabelecida quando o elemento
anafórico e o antecedente apresentam uma relação de identidade total (como no exemplo (1)
que mencionamos antes); em uma anáfora indireta, por sua vez, o antecedente e o elemento
anafórico não apresentam uma relação de identidade total([...] yo iba sobándole [la pierna]/
cuando de pronto / yo me di cuenta / y senti eso peludito[...](PRESEEA, 2014)).
O valor D2 refere-se à quantidade de orações entre antecedente e elemento anafórico. O
valor I, diz respeito ao número de elementos interpostos entre antecedente e elemento anafórico.
Aqui, consideramos a quantidade de objetos diretos interpostos. No que concerne ao valor
D/I, Fant (1985) estabelece como uma média dos valores D e I. Entretanto, nesta pesquisa,
definimos como a soma dos valores. Retomando o exemplo (1) que apresentamos, temos uma
anáfora direta, um valor D igual 1, uma valor I igual a zero e um valor D/I igual a 1.
Além do que apresentamos até aqui, levamos em conta, também, a Hipótese da Carga
1 Exemplo nosso.
2 Fizemos algumas adaptações nos valores D estabelecidos por Fant (1985) para uma melhor compreensão
da contagem das orações.
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Informacional estabelecida por Almor (1999). Nela, o autor estabelece que estruturas linguísticas
com baixa carga de informação semântica tais como apagamentos, clíticos, demonstrativos e
tônicos limitam-se a simplesmente retomar o antecedente enquanto estruturas com carga de
informação alta como os sintagmas nominais (SNs) podem não apenas retomar como também
acrescentar uma nova informação a respeito do antecedente.
2. Metodologia
Para a pesquisa em questão, decidimos analisar seis entrevistas transcritas do corpus
do PRESEEA da gramática de Medellín. As entrevistas analisadas foram transcritas e gravadas
entre 2007 e 2008. Os informantes apresentavam nível de escolaridade alto, com idade entre 32
e 64 anos, três homens e três mulheres.
Os dados encontrados e contabilizados corresponderam à retomada por clítico,
demonstrativo, SN, tônico e apagamento. Por corresponder a um recorte de dissertação,
focamos nos dados com maior incidência; a saber, retomada por clítico e por SN. Analisamos
somente aqueles dados cujo antecedente era um SN e que o antecedente assim como o elemento
anafórico correspondiam a um OD (Paralelismo Sintático – cf. MITKOV, 1999).
Pelo fato de a retomada por clítico e a retomada por SN terem sido as estratégias mais
produtivas, as nossas hipóteses resumiram-se a: (i) quanto menor a distância entre o antecedente
e o elemento anafórico, [+] ODA realizado por clítico; (ii) quanto maior a distância entre o
antecedente e elemento anafórico, [+] ODA realizado por SN (cf. VÁZQUEZ ROZAS, 2004).
Objetivamos fazer um levantamento das estruturas linguísticas que os falantes de Medellín
selecionam para retomar um OD e verificar se a distância do antecedente estaria influenciando
nessa seleção.
3. Resultados e Discussão
Das entrevistas que analisamos, coletamos 197 dados com ODA, distribuídos entre as
seguintes estratégias: apagamento, clítico, demonstrativo, SN e tônico. Dentre essas,destacamos
o predomínio da retomada por clítico (113 ocorrências) - contexto previsto pela Gramática
Descriptiva (GD) e descrito em outros estudos - e a retomada por SN (77 ocorrências).
No tocante aos critérios de análise, iniciamos pelos tipos de anáfora. Observando a Tabela
1, temos um cenário já esperado, de acordo com a Hipótese da Carga Informacional (ALMOR,
1999): clíticos prevalecem como anáfora direta enquanto os SNs são mais versáteis e podem
constituir tanto uma anáfora direta quanto indireta. Entretanto, vemos algumas ocorrências com
clíticos como anáfora indireta. Uma dessas ocorrências pode ser vista no exemplo (2).

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

372

ESTUDOS LINGUÍSTICOS

Estratégias de Retomada e os Tipos de Anáfora
Estratégia

Anáfora Direta

Anáfora Indireta

Total

Clítico

56,3% (107)

3,1% (6)

59,4% (113)

SN

19,5% (37)

21,1% (40)

40,6% (77)

Tabela 1: Estratégias de Retomada e os Tipos de Anáfora

(2) (…) me parece fue la estupidez más grande haber tumbado todo el bloque del
ferrocarril ¿cierto? / más bien adentro del bloque del ferrocarril haber hecho un <vacilación/>[los
edificios] ¿cierto? / que lo pudieron haber hecho/ pero es la pereza / la pereza / <énfasis>no
tumbemos ahí</énfasis>¿cierto? / <énfasis>me parece el recorte más pendejo</énfasis> / el que
/ el que <vacilación/> de planeación municipal y departamental / eeh / como / como recortaron
allá (…) (PRESEEA, 2014).
Em relação ao valor D, vemos que apesar de as nossas hipóteses, mencionadas na seção
2, terem sido aprovadas posto que encontramos ocorrências com clíticos em distâncias curtas
(0 a 2) e SNs em distâncias mais longas (como, por exemplo, com um valor igual a 10), as duas
estratégias prevaleceram em distâncias com valores de 1 a 3. No tocante ao SN, talvez isso
seja, novamente, consequência de sua carga de informação semântica. Quanto aos clíticos em
distâncias maiores (valor 8, por exemplo), uma possível justificativa seria o fato de os clíticos
estarem em sequência, como podemos ver em (3).
Estratégias de Retomada e o Valor D
Valor D3
Estratégia

0

1

Clítico

14%
(28)

23%
(44)

SN

0

20%
(38)

2

3

4

7,1% 5,5% 2,4%
(15)
(11)
(5)
7%
(14)

10%
(19)

1,1%
(3)

5

6

7

8

10

Total

2%
(4)

1,1%
(3)

1%
(2)

0,5%
(1)

0

56,6%
(113)

1,1%
(3)

2%
(4)

1,1%
(3)

0

1,1%
(3)

43,4%
(77)

Tabela 2: Estratégias de Retomada e o Valor D

(3) E.: ¿y sabe uste<alargamiento/>d terminar de preparar el alimento / de asar [la
ca<alargamiento/>rne]?
I.: sí cla<alargamiento/>ro / claro
E.: ¿cómo se hace?/ ¿qué debe hacer?
3 De 0 a 8, temos zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito orações;10diz respeito a dez orações
ou mais.
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I.: <ruido =“tos"> primero tener con qué <entre_risas> comprarla [VD= 3] </
entre_risas><risas =“E.I."/> / <entre_risas> segundo comprarla [VD= 4] </entre_risas>
/ y y<alargamiento/> ojalá con un día de anticipación<alargamiento/><ruido =“moto">
/ abrirla [VD= 5] / <ruido_fondo> sazonarla [VD= 6] / y guardarla [VD= 7] hasta el otro
dí<alargamiento/> a / y al otro día asarla [VD= 8]
(PRESEEA, 2014)
No que concerne à quantidade de ODs interpostos (valor I), a maior concentração de
dados de ambas as ocorrências está no valor I igual a 0.
Estratégias de Retomada e o Valor I
Valor I4
Estratégia

0

1

2

3

4

5

6

Total

Clítico

59%
(112)

0,5%
(1)

0

0

0

0

0

59,5%
(113)

0,5%
(1)

40,5%
(77)

32,6% 5,3% 1,6% 0,5%
0
0
(62)
(10)
(3)
(1)
Tabela 3: Estratégias de Retomada e o Valor I

SN

Estratégias de Retomada e o Valor D/I
Valor D/I
Estratégia
Clítico

SN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10% 27,4% 7,9% 5,3% 2,6% 2% 3,1% 1% 0,5%
(19)

(52)

(15)

(10)

0

19%
(36)

6,3% 4,7%
(12)
(9)

(5)

(4)

(6)

1% 4,7% 1,5%
(2) (9)
(3)

(2)
0

(1)

10

13

17

0

0

0

Total
59,8%
(113)

1,5% 0,5% 0,5% 0,5% 40,2%
(3)
(1)
(1)
(1)
(77)

Tabela 4: Estratégias de Retomada e o Valor D

Por fim, mostramos o valor D/I: uma consequência dos valores anteriormente
apresentados.
Com base no que apresentamos nesta seção, podemos sugerir que a carga de informação
semântica influenciou os resultados referentes à retomada por SN. Em todos eles é nítida a
flexibilidade de tal estrutura: anáfora direta e indireta, distâncias curtas e longas, presença ou
não de ODs interpostos.
4 De 0 a 5, temos zero, um, dois, três, quatro, cinco ODs interpostos;6 corresponde a seis ou mais ODs.
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(4) “(…)el que se bañó / el último / va y trae [la trapeadora] / seca [el baño]</ruido_
fondo> trapeamos el baño (anáfora direta; VD=1, VI= 0, VD/I= 1) / escurrimos la trapeadora
(anáfora direta; VD=3, VI= 1, VD/I= 4) / la ponemos allá que se seque(…)
(PRESEEA, 2014)
(5) (...) y al rato sin darme cuenta / terminé sobándole <entre_risas>[ la pierna] a él de
arriba abajo y no me había dado cuenta </entre_risas> y el profesor era así aterrado y me miraba
y yo sana / y yo iba sobándole la pierna (anáfora direta; VD=5, VI= 0, VD/I= 5)/ cuando de
pronto / yo me di cuenta / y sentí eso peludito (anáfora indireta; VD=2, VI= 0, VD/I= 2) y yo
<cita> ¡ay dios mío! / es que es la pierna de él / qué estará pensando de mí / y / y entonces ya
el profe se / se paró porque iba a hacer una llamada / y les conté a las compañeritas y éramos /
no pues qué / m / me g<palabra_cortada/> gozaron / todavía me gozan / sí / que yo seduciendo
al profesor / sí
(PRESEEA, 2014)
Com relação aos clíticos, a estrutura do contexto linguístico parece ter atuado sob os
resultados. Como podemos ver no exemplo (3) anteriormente apresentado, tanto o fato de
os clíticos estarem em sequência quanto não haver ODs interpostos permitiu a seleção dessa
estratégia e não do SN em distâncias mais longas.
Considerações Finais
A partir dos resultados, asseguramos que as nossas hipóteses (i) quanto menor a distância
entre o antecedente e o elemento anafórico, [+] ODA realizado por clítico; (ii) quanto maior a
distância entre o antecedente e elemento anafórico, [+] ODA realizado por SN (cf. VÁZQUEZ
ROZAS, 2004) foram confirmadas.
Em nossa análise, vimos que os falantes da gramática de Medellín, que compõem o
universo das entrevistas selecionadas para esta pesquisa, apresentam como opções de retomada
de um OD o apagamento, o clítico, o demonstrativo, o SN e o tônico. Observamos que não
é simplesmente a distância entre o antecedente e o elemento anafórico que influenciam a
seleção de uma ou outra estratégia, mas também, a carga de informação semântica da estrutura
linguística e de que forma o contexto linguístico está estruturado.
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A INFLUÊNCIA DA DISTÂNCIA NA SELEÇÃO DA ESTRATÉGIA DE
REPETIÇÃO DE SINTAGMA NOMINAL (SN) PARA RETOMADA DE
OBJETO DIRETO (OD) NA VARIEDADE DO RIO DE JANEIRO
Heloise Cosme de Sousa – Bolsista CNPq
PPGLEN UFRJ
Introdução
Na visão da gramática gerativa, a linguagem é concebida como um elemento inato e
biológico e segundo Chomsky (1980), “as crianças nascem com uma predisposição natural
biologicamente condicionada para a aquisição da linguagem e que a simples exposição a uma
língua é suficiente para desencadear o seu processo de aquisição”. Na perspectiva da gramática
gerativa a anáfora assegura a interpretação adequada dos elementos anafóricos em relação aos
sintagmas nominais com os quais são co-referentes.
Chomsky (1981) a partir da teoria da Regência e Ligação, formula alguns princípios que
regulam a ocorrência das relações anafóricas e pronominais. Os princípios estão relacionados ao
princípio da vinculação. São eles: Princípio A - Uma anáfora deve ser ligada em sua categoria de
regência; Princípio B - Um pronominal deve estar livre em sua categoria de regência; Princípio
C - Uma expressão referencial deve ser livre.
O presente trabalho tem como objetivoespecífico verificar a influência da distância na
seleção da estratégia de SN para a retomada de ODA no PB na variedade do Rio de Janeiro.
A hipótese trabalhada é de que quanto maior a distância referencial, menor é o acesso às
informações do referente, o que leva a uma correlação com estruturas nominais lexicalmente
plenas.
Para testar tal hipótese, foi realizada uma análise de entrevista do corpus do Projeto
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da Norma Urbana Oral Culta do Rio de Janeiro (NURC – RJ). Os participantes eram todos de
falantes de Português do Brasil, com alto nível de escolaridade, com faixas etárias semelhantes
e de ambos os sexos. A partir de uma análise inicial verificamos os fatores que influenciam na
seleção da estratégia de retomada por SN na variedade do PB do Rio de Janeiro utilizando os
mecanismos previstos nos estudos de Cyrino (1994) e Rozas (2004).
1. Sobre as estratégias de retomada de ODA PB
O PB é uma língua que permite o objeto nulo e que este, é um fenômeno que tem sendo
estudado por diferentes autores, entre eles Galves (1989) e Cyrino (1994). Estudos diacrônicos
documentam o surgimento desse fenômeno desde meados do século XIX, período em que o
clítico acusativo de 3ª pessoa começa a desaparecer e do aumento das ocorrências de pronome
tônico funcionando como OD (CYRINO, 1994). No PB, a retomada anafórica do OD com
uma categoria vazia é um fenômeno extremamente frequente, pouco restrito e que apresenta
particularidades que o distância das línguas românicas (GALVES, 2001).
Uma das discussões sobre a retomada o ODA está diretamente relacionada ao contexto
que favoreceria a retomada anafórica do OD por uma categoria vazia ou pronome pleno. Em
seus estudos a autora constata que há um enfraquecimento do sistema de clíticos no PB em
relação as outras estratégias de retomada. Conforme a Cyrino (1994), no que diz respeito as
estratégias de retomada do ODA no PB, pode-se afirmar que este, já não conta com mais com o
clítico acusativo de 3ª pessoa dando lugar ao objeto nulo. Fato também considerado por Galves
(2001) que postula que esse tipo de clítico não é mais produzido pela gramática nuclear da
língua que legitima apenas clíticos de primeira e segunda pessoas.
Cyrino (1994) defende que o desaparecimento dos clíticos de 3ª pessoa possa estar
relacionado aos traços de animacidade e especificidade do antecedente que levaram ao
aparecimento do sujeito nulo e do pronome lexical.
A autora assume que para antecedentes [+animados], a preferência é o uso do pronome
pleno, o qual começou a ocorrer ao mesmo tempo em que os clíticos começaram a desaparecer.
Esses pronomes plenos, então, parecem substituir o clítico:
Vejamos o exemplo extraído de Cyrino (1994, p. 148).
1. a. João espera ganhar seu carro no Natal, mas Pedro vai comprá-lo antes.
b. João espera ganhar seu carro no Natal, mas Pedro vai comprar ele antes.
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Ainda segundo Cyrino (1994), além objeto nulo e do pronome lexical, uma terceira
possibilidade é usada pelos falantes para a retomada anafórica: a repetição do SN antecedente.
Como no exemplo de Cyrino (1994, p. 144)
2. João trouxe a Mariai, mas Pedro não beijou elai.
Este exemplo apresenta a seleção da retomada por tônico como estratégia de retomada
do objeto direto para um referente com os traços [+ animado] e [-específico]. O que segundo
Cyrino (1994), é esperado, pois segundo a autora, os traços [+ animado] e [-específico] levariam
a retomada do ODA seja pela repetição do SN ou pelo pronome tônico.
Segundo estudos recentes, como o de Oliveira (2005) houve um crescimento nos índices
de objeto anafórico na forma de SN. Porém, na visão da autora esse crescimento se deve a
recuperação do que ocorre na posição de sujeito. A autora quer dizer que assim como acontece
na posição de sujeito o pronome fraco duplica o SN ou o pronome forte a sua esquerda, o
clítico ou objeto nulo duplica o SN ou o pronome a sua direita. Nesse sentido, postula que o
SN e o pronome ocupam a posição de objeto apenas aparentemente e que na verdade, eles são
elementos deslocados.
Outros autores como Oliveira (2007) levantam uma hipótese diferente para a repetição
de SN. A autora postula que o aparecimento do SN está condicionado ao traço [-animado e +
específico] de seu referente. Assim, o SN apresenta o valor de uma expressão referencial e não
de um elemento deslocado. Segundo a mesma autora, o SN aparece como um substituto para o
clítico de 3ª pessoa que perdeu espaço com o surgimento objeto nulo.
2. Traços, Definição Tipos
Nesta seção, abordamos a noção de traço, sua natureza linguística e a função que
desempenha na sintaxe. Este item é um componente crucial para a composição deste trabalho
porque contribui para uma análise mais completa das estratégias de retomada. O nosso intuito é
revelar o quão se fazem significativos e presentes os traços na gramática nuclear do indivíduo.
A fim de ampliar a noção de traços, consideramos Carvalho (2012) que apresenta uma
definição universal acerca deste conceito. Para o autor, um sistema de traços é classificado
como elementos primitivos da gramática e é considerado um conjunto de unidades mínimas
da língua. Segundo o modelo minimalista, podemos compreender que os traços semânticos
absorvem e contribuem para o significado de uma sentença.
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2.1. Animacidade
A animacidade é uma noção semântica que envolve um conjunto de elementos agrupados
por apresentarem a característica de serem animados, o que é diferente do traço humano. O
conjunto dos elementos que são animados inclui, além dos seres humanos, os demais seres, que
assim como a espécie humana, apresentam algum tipo de vida, como gatos, cachorros, insetos,
peixes, etc. Nesse sentido, Lage (2010) postula que a animacidade seja um traço semântico que
teria repercussão na sintaxe. Segundo a perspectiva minimalista, os traços podem ser vistos
como unidades atômicas codificadas no léxico de uma língua que, na produção linguística,
tendem à influenciar a composição do significado da sentença.
2.2. Especificidade
O conceito de especificidade tem sido um objeto constante de investigação descrito por
muitos estudiosos ao longo dos anos. A especificidade é uma noção importante, pois descreve de
uma forma adequada as interpretações dos sintagmas nominais definidos e indefinidos visando
demonstrar de forma correta não só sua distribuição sintática, mas também explicar vários
fenômenos gramaticais supostamente desligados da gramática dos artigos (cf. Leonetti,1999).
Segundo Leonetti (1999), o traço de especificidade além de ser interpretado sintaticamente
seria identificado também em contextos semântico-pragmáticos e discursivos. Por outro lado,
para Casagrande (2007) o traço de especificidade é derivado sintaticamente, pois depende da
estrutura sintática, isto é, o antecedente será específico ou não a depender do contexto que
envolve esse elemento.
2.3. Definitude
No que diz respeito à definitude, Laca (2009) sugere que esta estaria vinculada aos
artigos. Sendo assim, os definidos apresentariam o traço [+ definido] enquanto os indefinidos
e os demais determinantes o traço [-definido]. Quando tratamos dos determinantes na língua
espanhola e na língua portuguesa, por exemplo, consideramos que a classe sintático-semântica
destes inclui além do artigo, os quantificadores, os pronomes demonstrativos, os possessivos e
também uma série de elementos cuja noção semântica está dominada pelas noções de identidade
ou de quantidade, como, por exemplo, inumeráveis, outros, diversos, numerosos, diferentes.
Sobre os traços, é importante ressaltar a diferença entre especificidade e definitude.
Segundo Casagrande (2007, p. 53) as duas são características atribuídas a DP’s, mas que
se diferenciam. Enquanto a definitude define um objeto na classe dos objetos possíveis a
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especificidade está relacionada a elementos pré-estabelecidos no discurso, assim, podemos ver
que a noção de ambos traços não são equivalentes. Outra informação relevante sobre os estudos
dos traços é de que acordo com os estudos anteriores como Kato (1993) e Cyrino (1994/1997),
o traço de definitude não influencia na competição entre formas preenchidas e categoria vazia.
(cf. SCHWENTER & SILVA 2002, p. 580) afirmam que “somente a especificidade, e não a
definitude, é relevante para a distribuição de objetos nulos e pronomes plenos em português
brasileiro”.
Estudos no PB como o de Casagrande (2012) sobre o preenchimento da posição de
objeto direto (OD) revelam que além do traço de animacidade proposto por Cyrino (1994), o
traço de especificidade do antecedente também parece determinar a escolha do elemento que
irá ocupar a posição de OD.
Segundo Cyrino (1994), para antecedentes [+animados], a preferência é o uso do
pronome pleno, o qual começou a ocorrer ao mesmo tempo em que os clíticos começaram a
desaparecer. Esses pronomes plenos, então, parecem substituir o clítico:
Vejamos o exemplo extraído de Cyrino (1994:148).
5. a. João espera ganhar seu carro no Natal, mas Pedro vai comprá-lo antes.
b. João espera ganhar seu carro no Natal, mas Pedro vai comprar ele antes.
Um elemento interessante, mas que não tem sido levado em conta na descrição das
estratégias de retomada é a distância. Segundo Vázquez Rozas (2004), os cômputos de
distância referencial propostos por Givón (1983) constituem até o momento, o único método
independente para a quantificação textual no grau de acessibilidade do discurso. Segundo a
autora, a identificação de uma entidade indica a primeira menção do referente em questão,
nesse caso, ocorre a inclusão de um novo elemento. Mas também pode ocorrer que a entidade
referida já tenha sido mencionada em algum momento de tal forma que a nova menção supõe a
manutenção desse referente.
Rozas (2004) descreve, em sua análise, que a distância entre o referente e as suas
expressões referenciais depende da quantidade de cláusulas dispostas entre eles, ou seja, quanto
menor a distância referencial entre o referente e as expressões referenciais, maior o acesso as
informações do referente, o que leva a uma correlação com recursos fracos como os clíticos;
e quanto maior a distância referencial entre o referente e as expressões referenciais, menor o
acesso as informações do referente, o que induz a uma correção com estruturas lexicalmente
plenas como o SN e o pronome tônico.
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3. Metodologia
Como metodologia para esse trabalho foi realizada uma análise de 4 entrevistas do
Projeto Norma Urbana Culta (NURC- RJ), que é um acervo de dados coletados através de
entrevistas gravadas nas décadas de 70 e 90 do século XX com participantes com nível superior
completo nascidos no Rio de Janeiro.
Todos os participantes eram falantes nativos do PB,com alto nível de escolaridade, de
faixas etárias próximas e de ambos os sexos.
A análise dos dados foi feita seguindo os parâmetros baseados na hipótese deste trabalho
de que quanto maior a distância, mais difícil a recuperação dos dados do referente mencionado
e com base no que diz Cyrino (1994) que os traços de animacidade juntamente com o traço de
especificidade teriam influência na seleção das estratégias de retomada.
4. Análise de Dados
Nessa seção, apresentamos uma análise dos dados referentes a este trabalho. Tais
resultados foram obtidos através de uma análise de corpus do Projeto Norma Linguística
Urbana Culta – RJ (NURC – RJ). Aqui descrevemos quais estratégias de retomada foram
mais produtivas na retomada do ODA levando em conta as noções dos traços semânticos com
repercussão na sintaxe e do cálculo da distância referencial.
Um dado que chamou a atenção durante a análise foi a retomada por clítico para um
referente [-animado], uma vez que essa estratégia além de não ser produtiva no PB não é prevista
pelos estudos dos traços semânticos.
Outro dado relevante em nossa análise foi a seleção da estratégia de apagamento para
um referente [+animado]. A estratégia é prevista no PB, porém, para antecedentes com traços
[-animado] e [-específico] a partir da proposta apresentada por Cyrino (1994).
No que diz respeito à distância os dados obtidos após a análise confirmam a hipótese
adotada para esse trabalho de que quanto maior a distância mais difícil o acesso aos dados do
referente.
A seguir, apresentamos alguns dos dados encontrados na análise de corpus do Projeto
NURC – RJ:
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Retomada por clítico
1. eles agora prepararam esta rua Sete como sendo uma rua... só para pedestre... então
eles tão REorganizando esta rua... eles pretendem asfaltá-la pretendem preparar as calçadas...
e: para:... como eles tão... tentaram a fazer... não chegaram a fazer BEM.
De acordo com o que diz Rozas (2004), quanto menor a distância referencial entre o
referente e a expressão que o retoma a correlação seria feita com através de expressões fracas
como os clíticos, exatamente como apresenta o exemplo. No exemplo acima podemos ver que
a distância referencial da expressão la é de 1 porque seu antecedente esta rua está em uma
cláusula imediatamente anterior.
Quanto aos traços semânticos, o referente esta rua por possuir traço [-animado] e
[+específico] em PB teria uma forte tendência ao apagamento do OD conforme Cyrino (1994).
Porém a estratégia escolhida pelo participante foi a retomada por clítico.
Retomada por SN, apagamento e tônico
2. eu tinha um amigo que tinha... um um carneiro... que ele precisava para laboratório
e... guardava Ø no Jardim Zoológico... quando o Jardim Zoológico foi... desapropriado... ele
não tinha mais condição de... manter o carneiro lá e eu estava trabalhando no Hospital Miguel
Couto... ele me pediu se eu arranjava de colocar o carneiro no Hospital Miguel Couto ((risos))...
então trouxemos o carneiro e o terreno em frente ao hospital...
No exemplo acima, encontramos duas estratégias de retomada previstas para o PB:
apagamento e SN. A retomada por apagamento, porém, aparece para um antecedente com
traço [+animado], o que chama a atenção uma vez que essa estratégia é prevista para o PB
para referentes com traços [-animado e -específico] de acordo com Cyrino (1994). Também
encontramos a estratégia retomada por SN que também é prevista no PB para referentes com
traços [-animados e -específicos]. No que diz respeito à distância, a expressão referencial
de apagamento está mais perto do referente, a 1 uma clausula de distância, portanto, sua
acessibilidade é maior que a da expressão ocarneiro que está apelos menos 3 cláusulas de
distância.
Considerações Finais
O seguinte trabalho teve como objetivo verificar a influência da distância na seleção da
estratégia de SN na retomada do ODA na variedade do PB do Rio de Janeiro. Para alcançar tal
objetivo, realizamos uma análise do corpora do Projeto NURC – RJ.
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Para a produção deste trabalho, assumimos a hipótese que quanto maior a distância
referencial, menor é o acesso às informações do referente, o que leva a uma correlação com
estruturas nominais lexicalmente plenas.
A partir dos resultados, foi possível observar que a estratégia mais produtiva entre os
falantes foi a de retomada por repetição de SN que segundo Cyrino (1994) é uma estratégia
muito produtiva no PB. No que diz respeito a distância,concluímos que no PB, quanto menor
a distância entre o referente e as expressões referenciais mais fácil a recuperação dos dados do
referente e quanto maior e que para referentes com traço [-animado] e [+específico],é maior a
ocorrência de seleção da estratégia de retomada por SN para recuperação dos dados do referente.
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MÉXICO E BRASIL: DISCURSO, CULTURA E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE ESPANHOL/LE
Julia Caldara Pelajo – Bolsista CNPq
PPGLEN UFRJ
1. Introdução
Neste trabalho serão apresentados resultados parciais dos dados obtidos na pesquisa
de doutorado que realizo, desde o ano de 2016, no Programa de Pós-Graduação em Letras
Neolatinas da UFRJ, na qual busco analisar os processos de interação discursiva ocorridos a
partir da exibição de curtas-metragens mexicanos em cursos de formação de professores de
Espanhol/LE. Levando em consideração conceitos próprios do campo da Análise do Discurso,
com ênfase especial para a noção de formações discursivas, desenvolvida por Michael Foucault
(2012), e para a noção de ressonâncias discursivas, desenvolvida por Silvana Serrani (2010),
serão observados os movimentos de aproximação e distanciamento dos licenciandos da
disciplina Prática de Ensino de Espanhol de uma IES pública, situada no Estado do Rio de
Janeiro, em relação às discursividades próprias do contexto mexicano. Tendo em vista que o
modo como os discursos se organizam está estreitamente relacionado ao modo como as culturas
se organizam, para a realização desta análise, pretendo estabelecer um diálogo com os Estudos
Culturais (HALL, 2005; ANDERSON, 2008; SHUMWAY, 2008) e com intelectuais do campo
da História (BUARQUE DE HOLANDA, 2008; OCTAVIO PAZ, 2005), a fim de refletir sobre
os processos de construção das identidades nacionais e seus impactos nas formações discursivas
predominantes em ambos os contextos. Para a geração e coleta de dados, foram elaboradas
atividades de compreensão e produção escrita em torno desses curtas-metragens e também
serão utilizados questionários e entrevistas.
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2. Análise do Discurso: definindo conceitos
Foucault (2012) compreende o discurso enquanto práticas que obedecem a determinadas
“regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em
uma época dada, e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as
condições de exercício da função enunciativa. (FOUCAULT, 2012, p. 143-144). Trata-se de
um conjunto de enunciados que se apoia em um mesmo sistema de formação, o qual é entendido
sempre como contingente e variável. Deste modo, para o autor,
Uma formação discursiva não desempenha, pois, o papel de uma figura que para
o tempo e o congela por décadas ou séculos: ela determina uma regularidade
própria de processos temporais; coloca o princípio de articulação entre
uma série de acontecimentos discursivos e outras séries de acontecimentos,
transformações, mutações e processos. Não se trata de uma forma intemporal,
mas de um esquema de correspondência entre diversas séries temporais
(FOUCAULT, 2012, p. 88-89).

Silvana Serrani (2010) compreende as formações discursivas enquanto sistema de valores
que impregnam o sistema linguístico; como “condensações de regularidades enunciativas
no processo – constitutivamente heterogêneo e contraditório – da produção de sentidos no e
pelo discurso, em diferentes domínios de saber (SERRANI, 1997, p. 5), concebendo, assim,
o processo discursivo enquanto “posições enunciativas decorrentes de condicionamentos
sócio-históricos e subjetivos de toda produção verbal” (SERRANI, op. cit., p. 34).
Tendo em vista esse sistema de valores condensados na língua, Serrani (2010) desenvolve
a noção de ressonância discursiva. Trata-se de formulações que se repetem no discurso: “existe
ressonância discursiva quando determinadas marcas linguístico-discursivas se repetem, a
fim de construir a representação de um sentido predominante” (Idem, p. 90). Após realizar
um exame de formulações que se repetem em textos escritos por brasileiros e argentinos, a
autora identificou que, no corpus em Português, predominaram formações discursivas com
ressonâncias de transição, e no corpus no Espanhol rio-pratense, predominaram formações
discursivas com ressonâncias de abrupção. Seguem, abaixo, as ressonâncias identificadas nos
textos:
Ressonâncias que tendem à construção de sentido por transições:
-

Ressonâncias do modo de enunciar indeterminado.
Ressonâncias da construção do sentido por enunciações marcadamente afirmativas.
Ressonâncias da estruturação textual com expressões de queixa em parágrafos situados
no final do texto.
Ressonâncias de enunciações amenizadoras.
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Ressonâncias que tendem à construção de sentido por abrupções:
-

Ressonâncias de modo de enunciar determinado.
Ressonâncias da construção do sentido por enunciações marcadamente negativas.
Ressonâncias de enunciados que expressam queixas e questionamentos situados no
começo do texto.
Ausência de expressões amenizadoras ou elogiosas para o destinatário.

Tendo em vista esses modos de enunciar propostos por Serrani (2010), a pesquisa que
realizo visa encontrar outras ressonâncias, outros ecos, a fim de expandir a oposição estabelecida
pela autora (abrupção versus transição). A partir de uma análise comparativa das formações
discursivas predominantes no Português do Brasil e no Espanhol do México, será possível
observar, então, que, em ambos os contextos, a manutenção dos pactos enunciativos se dá,
predominantemente, através de formas transitivas. Deste modo, objetiva-se entender como se
dá a interação entre duas línguas que se caracterizam pela predominância de formas de enunciar
por transição. Além disso, através do estudo dos fatores sócio-históricos e culturais envolvidos
nas produções discursivas de cada contexto, será possível estabelecer uma relação entre
predominância de formações discursivas por transição, construção de identidades nacionais e
mascaramento dos conflitos e desigualdades sociais.
3. Estudos Culturais: construindo as identidades nacionais
Tendo em vista os pressupostos teóricos da Análise do Discurso, a partir dos quais se
compreende que todo discurso está atravessado por questões sócio-histórico-culturais,para a
realização deste estudo comparativo entre as formações discursivas predominantes no Brasil e
no México, buscarei compreender os processos de formação da identidade nacional de ambos
os contextos.De acordo com Hall (2005, p. 59), na modernidade, é possível observar um
impulso pela unificação da identidade nacional, que, a fim de representar uma “grande família
nacional”, mascara as diferenças de classe, gênero ou raça de seus membros. Neste sentido,
Benedict Anderson (2008) define a nação como uma comunidade imaginada “porque mesmo os
membros da mais minúscula nação jamais conhecerão, encontrarão ou nem sequer ouvirão falar
da maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão
entre eles” (ANDERSON, 2008, p. 32). Para se referir a esse processo imaginário, Nicolas
Shumway (2008, p. 17) desenvolve a noção de ficções-diretrizes:
As ficções que orientam as nações não podem ser comprovadas, são de fato
produtos tão artificiais quanto às ficções literárias. No entanto, são necessárias
para dar aos indivíduos um sentido de nação, de povo, uma identidade coletiva
e um objetivo nacional.
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Tendo em vista que a aparição dessas ficções-diretrizes tanto no Brasil como no México
está relacionada à construção de uma identidade nacional homogênea, na qual as diferenças
são silenciadas, a partir da inter-relação entre discurso e cultura, será possível compreender
que a predominância de formações discursivas por transição predominantes em ambos os
contextos está relacionada com o processo de mascaramento dos conflitos sociais que podem
ser observados nas narrativas de intelectuais que, no início do século XX, contribuíram para
a construção da identidade nacional brasileira e mexicana, funcionando enquanto memórias
discursivas que condicionam a produção dos sentidos.
Por exemplo, no Brasil, nota-se a construção do conceito de homem cordial enquanto
aspecto da brasilidade. De acordo com Sérgio Buarque de Holanda (1995 [1933], p. 147),
o homem cordial é caracterizado pela “lhaneza no trato”, “hospitalidade” e “generosidade”.
Essa maneira de ser dos brasileiros é definida pelo autor como uma exaltação da simpatia e da
concórdia; um estabelecimento do respeito através da intimidade; uma forma de convívio regida
pelo emotivo que se traduz em uma aversão às relações estabelecidas com distanciamentos ou
ritualismos. No México, é possível observar a presença do conceito de mestiçagem, fruto da
união entre as raças/culturas europeia e indígenaocorrida após a colonização, como característica
que define o mexicano. Este conceito, desenvolvido por intelectuais mexicanos como José
Vasconcelos (1925) e Manuel Gamio (1916), foi central para o projeto do regime revolucionário
de unificação nacional e integração da diversidade étnica do país, a fim de solucionar o conflito
com a alteridade indígena e forjar um novo rosto nacional. De acordo com Gamio, somente
através da mestiçagem seria possível observar no México a formação de uma “patria poderosa
y una nacionalidad coherente” (GAMIO, 1992 [1916], p. 183).
Porém, cabe lembrar que, embora, como se pode observar, os mitos e narrativas que
“fundaram” as nações estejam atravessados por uma tentativa incessante de apagamento dos
conflitos sociais, nesta pesquisa que apresento, ao invés de compreender acordialidadee a
mestiçagem comosinônimo de concórdia, estas noçõessão compreendidas enquanto estratégias
para forjar o estabelecimento de relações harmoniosas e mascarar as violências, ferocidades,
ressentimentos e desigualdades sociais. Ambos são mitos que funcionam como máscaras; como
disfarces sociais que indiciam a hipótese acerca da predominância de formações discursivas por
transição, tanto no português do Brasil quanto no espanhol do México.
4. A pesquisa em sala de aula: analisando os dados
Os curtas-metragens selecionados para esta pesquisa fazem parte de um filme chamado
“Revolución”, produzido no México em 2010 em comemoração aos 100 anos da Revolução
mexicana. São eles: “Este es mi reino” (Carlos Reygadas) e “Pacífico” (Diego Luna). Ambos
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foram exibidos durante as aulas da disciplina de Prática de Ensino de Espanhol,no ano letivo
de 2018, e as atividades foram supervisionadas pelo professor regente. No total, sete (7)
licenciandos participaram da pesquisa, dentre eles, dois (2) eram homens e quatro (4) eram
mulheres. Tendo em vista que o filme busca trazer uma reflexão crítica acerca do movimento
revolucionário ocorrido em 1910, em um primeiro momento, foram desenvolvidas atividades
em sala de aula que dialogassem com esse tema. Após a exibição dos curtas-metragens, foram
desenvolvidas atividades de produção escrita relacionadas aos curtas-metragens exibidos.
Finalmente, foram realizadas entrevistas com os licenciandos a fim de aprofundar as questões
apresentadas por eles em suas produções escritas.
Neste trabalho, será realizada uma análise prévia das produções escritas dos
licenciandos a partir da interação com o curta-metragem “Este es mi reino” (Carlos Reygadas).
Neste curta-metragem, nota-se a apresentação de um México contemporâneo, uma sociedade
globalizada e híbrida1. Trata-se de uma festa em um povoado mexicano (Teploztlan), na qual
estão participando pessoas convidadas pelo diretor. As câmeras filmam as interações sociais
que ocorrem no decorrer da festa. Nela, cultura popular e cultura letrada interagem, revelando
as desigualdades sociais que compõem a estrutura da sociedade mexicana atual. Imagens vão
se alternando: ora se filma o povo camponês, ora se filma a sociedade letrada, ora se filma a
interação entre ambas as esferas sociais. Deste modo, tendo em vista as reflexões relacionadas à
construção das identidades nacionais no contexto brasileiro e mexicano, na atividade de produção
escrita foi desenvolvida uma questão com o intuito de observar os sentidos construídos acerca
do modo como se deu a interação entre as diferentes classes sociais e refletir sobre o modo
como os conflitos sociais são percebidos pelos licenciandos. Observe a questão formulada:
Para a realização do curta-metragem “Este es mi reino”, o diretor Carlos Reygadas
reuniu pessoas de diferentes setores da sociedade mexicana e de diferentes localidades (urbanas
e rurais) em sua casa de veraneio em Tepoztlán, povoado indígena situado no interior do país.
Ao longo da confraternização, as interações espontâneas que ocorriam entre os participantes
foram sendo capturadas pelas câmeras. Após esse dia de filmagem, as imagens passaram por
um processo de edição e montagem. Levando em consideração essas informações, explique
como, no seu ponto de vista, o curta de Reygadas apresenta ao espectador a relação entre as
diferentes classes sociais no México?
Com relação aos sentidos produzidos no processo de compreensão do modo como
as diferentes classes interagiam entre si no contexto apresentado pelo curta-metragem, nas
produções escritas dos licenciandos tanto foi possível observar ressonâncias do sentido de
1 De acordo com Canclini, em Culturas Híbridas, a América Latina é composta por uma hibridização
cultural, na qual as fronteiras entre o culto, o popular e o massivo, entre o tradicional e o moderno,
encontram-se borradas.
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mistura(3 no total)quanto ressonâncias do sentido de distanciamento (4 no total). Com relação
à construção do sentido de mistura, observe as sequências discursivas abaixo:
SD1: Logo na primeira cena aparenta ser a misturade fato entre pessoas de localidades mais
rurais com urbanas. (RAYARA)
SD2: A ideia do filme é a mistura; a confusão; a mescla total e irrestrita. (LUCAS)
SD3: A princípio, pelo início da confraternização, me pareceu que, como os convidados não se
conheciam, tentavaminteragir entre si. Me pareceu bem clara a ideia de Reygadas de tentar
captar esses momentos iniciais. Os cortes das cenas tentavam mostrar essa interação. Esses
cortes, essas montagens, deixa [sic] um pouco confusa a compreensão de uma situação
específica. (BIANCA)
Na SD1, nota-se a compreensão de que a mistura entre as pessoas de diferentes regiões
“de fato” ocorreu, sem haver impedimentos. Na SD2, nota-se que a noção de mistura, enquanto
“mescla total e irrestrita”, está vinculada à noção de confusão. Deste modo, percebe-se que
a não-separação/divisão das classes é compreendida enquanto uma ausência de organização.
Na SD3, nota-seque a interação se apresenta enquanto uma tentativa (“tentavam interagir”),
ou seja, enquanto uma possibilidade que não é concreta, apresentando, assim, na relação entre
dito/não-dito, a presença de alguma barreira que deve ser superada para que essa tentativa seja
bem-sucedida. Também cabe notar a presença de uma menção aos recursos cinematográficos
(cortes, montagens) enquanto motivadores para a construção do sentido de “interação” e, ao
mesmo tempo, enquanto desestabilizadores de sentidos (deixando a compreensão “um pouco
confusa”), indicando, assim, uma sensibilização para a linguagem estética. Cabe ressaltar,
que em nenhuma dessas três sequências discursivas se observa menção à diferença de classe
social ou étnica e racial. Somente observa-se na SD1 referência à distinção de zonas (rurais e
urbanas). No que diz respeito à construção do sentido de distanciamento, observe as sequências
discursivas abaixo:
SD4: Há dois níveis de relação que é a relação entre as pessoas de mesmo nível e diferentes
níveis sociais. Me pareceu que havia uma distância grande entre eles tanto linguisticamente,
como a forma de se portar, as roupas, muitas vezes a cor da pele também, o físico (algumas
pessoas não tinham dentes) e eu acho que todas essas questões influenciam na questão social.
(RAÍSA)
SD5: Reygadas apresenta como as diferentes classes sociais não interagem da mesma forma.
Por exemplo, a classe mais alta interagia entre si de uma maneira informal, de identificação.
Já com a classe baixa, a classe mais alta interagia de forma formal e com distância. Esse
distanciamento entre as classes diferentes pode ser observado em todo curta-metragem
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(...). Percebe-se a divisão de grupos, de acordo com: o grau de conhecimento; a situação
econômica; a localidade em que residem; a nacionalidade e/ou descendência; a função social.
(JULIANA)
SD6: Entretanto, com o decorrer da confraternização, foi-se desenvolvendo uma interação
entre grupos de diferentes classes sociais: quem aparentemente tinha uma condição financeira
mais favorecida, se aproximou de quem também o parecia. (BIANCA)
SD7: Os indígenas, classe mais pobre, em seu distanciamento social e, portanto, sem condições
de se aproximar das conversas e reflexões dos brancos (elite), buscam na bebida sua forma de
distração. (ROSA)
Na SD4, nota-se a compreensão da presença de uma “distância grande” que está
relacionada à fatores linguísticos e comportamentais, assim como ao uso de vestimentas e traços
físicos. Na SD5, observa-se a compreensão de que a interação entre as pessoas da classe alta
com outras da mesma classe é atravessada por um sentimento de “identificação”, em oposição
à interação entre as pessoas de classe alta com as pessoas de classe baixa, que é atravessada
tanto por um “distanciamento”. Na SD6, a construção do sentido de distanciamento pode ser
observada através da relação dito/não-dito: ao dizer que “quem aparentemente possuía uma
“condição financeira mais favorecida se aproximou de quem também o parecia”, implicitamente,
a licencianda está dizendo que “quem possuía uma condição financeira mais favorecida” se
distanciou de quem não parecia possuir essa condição. Na SD7, nota-se que os indígenas são
compreendidos como aqueles que são mais pobres e, por isso, não possuem condições de se
aproximar dos brancos, devido ao fato de não terem acesso a determinados conhecimentos,
ou seja, aos saberes advindos de uma cultura letrada e eurocêntrica. É possível observar, nesta
sequência discursiva, além de uma relação entre classe social e etnia/raça, a presença de uma
subestimação do potencial intelectual (saberes e conhecimentos adquiridos) da camada popular.
Conclusão
É importante ressaltar que, em grande parte das sequências discursivas referentes ao
primeiro bloco, em que foi tratada a questão da mistura, o conflito entre os diferentes grupos
é silenciado e não se nota menção à noção de classe social. Por outro lado, em todas as
quatro sequências discursivas referentes ao segundo bloco, em que foi tratada a questão do
distanciamento, a noção de classe social esteve presente.Além disso, cabe ressaltar que, com
exceção da sequência discursiva (SD7), que ressalta a condição de isolamento dos indígenas
(“sem condições de se aproximarem”), todas as outras sequências discursivas apontam
para o estabelecimento de uma interação entre as diferentes classes, ainda que atravessada
pelo distanciamento. Deste modo, a partir desta análise parcial dos dados, pode-se concluir
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que as discursividades que atravessam as produções escritas dos licenciandos referentes ao
curta-metragem “Este es mi reino” evidenciam a tendência à domesticação e silenciamento
dos conflitos sociais próprios do contexto brasileiro e mexicano. Por outro lado, em algumas
sequências, nota-se movimentos de desconstrução dessas narrativas homogeneizantes que
atravessam a formação das identidades nacionais, desmascarando as violências e desigualdades
sociais.
Referências
ANDERSON, B. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do
nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
CANCLINI, N. G. Culturas Hibridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4ª ed.
Tradução de Heloísa Pezza Cintrão e Ana Regina Lessa. São Paulo: USP, 2008.
FOUCAULT, M. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.
GAMIO, M. Forjando Pátria. México: Porrúa, 2006 [1916].
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 10a ed. Rio de janeiro: dp&a; 2005.
SERRANI, S. Formações discursivas e processos identificatórios na aquisição de línguas. In:
Revista D.E.L.T.A. São Paulo, v. 13, n.1, fev. 1997.
_________. Discurso e cultura na aula de língua. Campinas: Pontes, 2010.
SHUMWAY, N. A Invenção da Argentina: História de uma Ideia. São Paulo: Edusp; Brasília:
Editora UnB, 2008.
VASCONCELOS, J. La raza cósmica. In: ________. Obras completas, vol. I, México, Libreros
Mexicanos Unidos, 1967.

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

392

A DISTÂNCIA REFERENCIAL E AS ESTRATÉGIAS DE RETOMADA
DE OBJETO DIRETO ANAFÓRICO POR FALANTES DE ESPANHOL
DO MÉXICO APRENDIZES DE PB (L2)
Júlia Cheble Puertas – Bolsista Capes
PPGLEN UFRJ
Este trabalho, de cunho descritivo, está inserido no âmbito da Linguística Gerativa,
teoria que vê a linguagem como um sistema de conhecimento inato (CHOMSKY, 1986, 1988).
Para esta teoria, dispomos de um mecanismo inato responsável pela aquisição da linguagem,
chamado Gramática Universal (GU), dispositivo exclusivo da espécie humana. Pretendemos,
com essa pesquisa, avaliar a correlação entre a distância referencial (VÁZQUES ROZAS, 2004;
FANT, 1985) e a seleção das estratégias de retomada de objeto direto anafórico (ODA) por
falantes do espanhol da Cidade do México (CDMX), aprendizes do Português do Brasil (PB) e
do Português Europeu (PE)1, que se configuram como os dois principais núcleos de ensino de
português do México e, também, levantar as transferências de regras da Língua 1 (L1), no caso,
o espanhol, para L2, o PB ou o PE. Para isso, levaremos em conta algumas noções como as de
anáfora (Huang, 2004), clíticos e estratégias de retomada (MAYER, 2017; SILVA-CORVALÁN,
2008; CAMPOS, 1999; GALVES, 2001), objeto direto (OD) (CAMPOS, 1999) e, por fim, a
noção de distância referencial (VÁZQUES ROZAS, 2004) que serão apresentados neste texto.
Diante do exposto, aventamos duas hipóteses: (i) os falantes de espanhol da CDMX
aprendizes de PB vão utilizar o padrão da distância referencial do espanhol na L2. Isto é, quanto
menor a distância referencial maior serão as ocorrências de objeto direto anafórico realizado
por clíticos e quanto maior a distância referencial maior serão as ocorrências por objeto direto
1 É importante frisar que, neste texto, não iremos apresentar resultados do PE, somente do PB, já que
como ainda estamos no primeiro ano do doutorado ainda não conseguimos dados do PE. No entanto,
mantemos na teoria as informações do PE, pois pretendemos na tese fazer o levantamento não do PB,
mas também do PE.
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anafórico realizado por estruturas nominais lexicalmente plenas na L2; (ii) a distância referencial
do PB será maior que a do espanhol e a do PE; A fim de verificar os objetivos propostos e testar
as hipóteses, realizamos testes de compreensão e produção oral com informantes falantes do
espanhol da CDMX aprendizes de PB analisamos os testes com base nos critérios de Fant
(1985).
1. Quadro Teórico
1.1. Anáfora
Estudos dedicados à anáfora têm fornecido, no campo dos estudos de retomada no
espanhol, importantes conclusões sobre o assunto. Por isso, é de nosso interesse tratar este
termo e, sobretudo, apresentar suas diferentes definições teóricas.
Ainda com relação às questões relativas à anáfora, trazemos o conceito de Huang (2004,
p. 288), segundo a qual, anáfora “pode ser definida como uma relação entre dois elementos
linguísticos em que a interpretação de um (chamado anaphor2) é de alguma maneira determinado
pela interpretação do outro (chamado antecedente3)”4.
(1) Mi infancia fue muy buena, la pasé junto a mi familia y amigos.5
No exemplo (1), a interpretação do elemento anafórico lo é fornecida por seu referente
[Mi infancia].
Seguindo a Gramática Gerativa, de acordo com Chomsky (1999), o critério estabelecido
para identificar uma anáfora é o de que o referente deve C-comandar6 a anáfora. Sendo assim,
a anáfora C-comandada por um DP7 (sintagma determinante) deve possuir o mesmo índice
referencial, não sendo suficiente que a anáfora seja C-comandada por um DP qualquer.
Outro ponto que tem relação com o termo anáfora e que deve ser considerado em nosso
trabalho é o conceito de Processamento Anafórico (Maia, 1997). De acordo com Maia (1997), o
2 Traduzimos este termo como “elementos anafóricos”.
3 Assumimos, para esta pesquisa, o termo referente.
4 Tradução nossa: “Anaphora can be defined as a relation between two linguistics elements, in which the
interpretation of one (called anaphor) is in some way determined by interpretation of the other (called
an antecedent)
5 Exemplo nosso.
6 C-comandar é uma operação que requer que os elementos envolvidos nela tenham o mesmo índice,
isto é, quando os dois elementos possuem a mesma referência.
7 DP (determiner phrase)
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processamento anafórico investiga dois temas principais. O primeiro se refere à relação entre a
forma anafórica retomada e a memória de trabalho (esforço de processamento de um falante ao
ouvir uma sentença onde há retomada), enquanto que o segundo se refere à Teoria da Ligação,
proposta por Chomsky (1981).
O conceito de processamento anafórico se relaciona com outro conceito que merece
nossa devida atenção: o conceito de referencialidade. Leitão, Ribeiro e Maia (2012) apresentam
a hipótese da Carga Informacional. Essa hipótese defende que, quando há uma retomada
anafórica que não adiciona informação nova, o referente é facilmente identificado e recuperado,
por ser destacado discursivamente, ocorrendo, assim, um maior custo de processamento na
identificação de correferência, De acordo com essa hipótese, a hipótese da distância entre as
retomadas anafóricas e a representação dos seus respectivos referentes no enunciado anterior
influencia no processamento informacional do indivíduo, como veremos mais adiante com o
estudo de Vázques Rozas (2004).
1.2. Os clíticos e as estratégias de retomada no espanhol
Os clíticos se apresentam como as formas átonas dos pronomes pessoais do caso oblíquo
que aparecem ligados ao verbo, se configuram, além disso, como uma categoria dependente
do verbo. É importante ressaltarmos, aqui, que nesta pesquisa nos limitaremos aos clíticos
anafóricos de 3a pessoa. Além disso, de acordo com Mayer (2017) os pronomes clíticos são
marcadores morfológicos na interface entre a sintaxe, a fonologia, semântica e a estrutura
informacional.
Em sua morfologia, os clíticos, na língua espanhola, expressam traços de pessoa, gênero,
número e caso, e desempenham um papel relevante na marcação de argumentos. Como anáfora,
clíticos com traços de concordância substituem proposições ou frases nominais como no uso do
clítico feminino la em (2b) e (2c) (Mayer, 2017)
(2) a. Ayer vi a María.
b. Ayer la vi.
c. Quise verla ayer.
(MAYER, 2017)
Apresentamos, a seguir, a tabela do sistema etimológico do espanhol, apresentada como
o sistema “ideal” para as variedades do espanhol peninsular, como foi descrito na gramática
tradicional. Tendo em vista sua origem latina, os clíticos refletem seus traços de pessoa, gênero,
caso e número com lo e le como os últimos vestígios do gênero neutro latino. Segundo Mayer
(2017) esse sistema em muitas capitais de países da América Latina é considerado uma norma
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educada, já que como sabemos essas não são as únicas formas de realização dos clíticos de 3a
pessoa.

Tabela 1: Sistema Etimológico de clíticos do Espanhol Pensinsular (FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ,
2012, p. 78).

De acordo com a Gramática Descriptiva de la Lengua Española (GD) (1999), as formas
pronominais lo(s) e la(s) são expressões do caso acusativo e desempenham a função de objeto
direto (OD): Quiero que lo compres (Fernández Soriano, 1999: p. 1262). Campos (1999), ao se
referir ao OD, o caracteriza como um SN que está regido tanto sintática como semanticamente
pelo verbo. Já as formas le e les, de acordo com a GD, normalmente8, são expressões do caso
dativo e exercem a função de objeto indireto (OI): Le di un golpe (Fernández Soriano,1999: p.
1262).
Além do uso do sistema dito etimológico, o sistema de clíticos se dividiria em casual e
referencial. Na abordagem de Silva Corvalán9 (2008), o sistema casual desempenharia a função
gramatical, ou seja, se ocuparia da distinção entre caso acusativo e dativo. Nesse sistema, o
clítico le é usado para o caso dativo e os clíticos la/lo para o caso acusativo. Já o sistema
referencial, diferentemente do casual, seria resultado das características do objeto referido em si
ou da sua denominação linguística. De acordo a autora, os clíticos de 3a pessoa não obedecem à
função sintática do sintagma, mas sim às características de gênero e animacidade do referente.
Sendo, portanto, uma oposição de gênero, na qual o clítico le se refere ao gênero masculino e
o clítico la ao gênero feminino.
A estratégia de retomada de ODA por clíticos se configura como a mais prototípica no
espanhol, segundo a GD. No entanto, a GD apresenta outras possíveis estratégias de retomada
(ou não) do ODA, encontrados em dados do espanhol, mesmo que algumas dessas estratégias
dependa de algumas restrições: o apagamento do ODA dependeria da natureza do determinante
do antecedente (+/- definido): Dameø. (= dámelo) (Fernández Soriano, 1999: p. 1253); a
retomada por pronome clítico (duplicação do OD) precisaria ser acompanhada pela preposição
a e pelo pronome clítico: Lo vi (a él) (Fernández Soriano, 1999: p. 1229). E, por fim, outra
8 O termo “normalmente” é empregado aqui, visto que no sistema pronominal de 3a. pessoa no espanhol
há três fenômenos: leísmo, laísmo e loísmo (FERNÁNDEZ SORIANO, 1999).
9 Utilizamos a proposta da autora embora seu quadro teórico seja outro.

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

396

ESTUDOS LINGUÍSTICOS

estratégia possível no espanhol seria a ocorrência de retomada de OD por sintagma nominal
(SN): Lo vi a Juan./ La encontré a mi hija (Fernández Soriano, 1999: p. 1251).
Com relação às estratégias de retomada por clítico de ODA no espanhol, notamos que há
um distanciamento dessas estratégias de outras línguas consideradas próximas, como é o caso
do PB, e semelhanças no que tange às estratégias de retomada de ODA do PE. Veremos ditas
estratégias, igualmente importantes para a nossa pesquisa a seguir (1.3).
1.3. Os Clíticos e as estratégias de ODA no PB e no PE
O sistema pronominal em posição de objeto do Português do Brasil (PB) e Português
Europeu (PE) se diferencia bastante (GALVES, 2001). O pronome “ele”, por exemplo, não é
possível em posição de objeto no PE, já que para esta variedade do português só há como recurso
gramatical o uso do clítico o/a. Já no PB, o pronome “ele” pode aparecer sozinho, retomando
um SN tópico explícito ou aparecer em uma estrutura relativa com valor de pronome lembrete.
Ainda de acordo com Galves (2001), o sistema pronominal do PB está mudando desde
o século XIX, se distanciando não só do sistema pronominal do PE, como também de outras
línguas românicas, como o espanhol e o francês.
As principais e destacáveis mudanças do sistema pronominal do PB seriam a exclusão
do clítico acusativo de 3a. pessoa, a expansão dos contextos do objeto nulo e o surgimento do
pronome lexical em função acusativa. Há, segundo a autora, no PB um desaparecimento do
clítico de 3a pessoa e um aumento de produtividade do objeto nulo. Já no PE, a utilização do
objeto nulo é muito pequena e restritiva, como ocorre também no espanhol em geral, sendo a
realização por clítico a estratégia mais produtiva. Outra estratégia frequente no PB, além do
objeto nulo é a realização por pronome tônico.
1.4. A noção de distância referencial
A distância entre referente e o elemento retomado se mostram um ponto crucial para
influenciar a seleção de uma estratégia de retomada. Com base no conceito de distância
referencial, utilizamos os estudos de Vázques Rozas (2004). De acordo com a autora, os estudos
sobre diversas línguas parecem confirmar a importância do valor da distância para configurar
uma escala de acessibilidade dos diferentes tipos sintáticos de expressão referencial. E, ainda
segundo a autora, quanto menor a distância referencial maior a acessibilidade e quanto maior a
distancia referencial, menor a acessibilidade.
Vázques Rozas (2004) afirma que a acessibilidade de um referente não vem unicamente
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do fato de ter ou não sido mencionado explicitamente no contexto linguístico prévio, já que
pode vir da situação em que se produz o intercâmbio compartilhado. Sendo assim, o cálculo
da distância referencial deveria ser usado somente nos casos de expressões que apresentam um
antecedente textual, ou seja, as expressões anafóricas.
Além disso, a autora postula um padrão de distância referencial para o espanhol: (i)
quanto menor a distância entre o elemento referencial e o elemento retomador maior serão as
ocorrências de objeto direto anafórico realizado por clítico; (ii) quanto maior a distância entre
o elemento referencial e o elemento retomador maior serão as ocorrências de objeto direto
anafórico realizado por estruturas nominais lexicalmente plenas. Essa informação é de extrema
relevância para a nossa pesquisa, pois a partir dela formulamos nossa hipótese de que esse
padrão seria utilizado pelos aprendizes de PB e PE. Ou seja, o padrão da L1 seria transferido
para a L2.
Tais conceitos são de extrema relevância para a nossa pesquisa, no sentido de que tratam
do elemento a ser retomado e de sua continuidade referencial. Com isso, a distância entre um e
outro se torna um ponto chave para a seleção de uma estratégia de retomada, sendo, portanto,
conceitos nucleares para a nossa pesquisa.
2. Metodologia
Como metodologia aplicamos testes de compreensão e produção oral, produzidos por
nós, para falantes de espanhol da CDMX aprendizes de PB e PE10. Tarefa de compreensão e
produção oral.
GRUPO CONTROLE:
• 1 falante de PB (L1);
•1 falante de espanhol do México (L1);
DADOS COLETADOS:
• 11 falantes de espanhol do México aprendizes de PB (L2)11
A análise dos testes será realizada baseada em alguns critérios propostos por Fant
(1985:8), são eles12:
10 É importante salientar que trazemos, neste texto, testes somente do PB, já que ainda não tivemos
acesso aos estudantes de PE. Portanto, os testes apresentados aqui são de mexicanos (espanhol L1)
aprendizes de PB (L2).
11 Além de aumentarmos de incluirmos os aprendizes de PE vamos aumentar o número de informantes.
12 Para esses resultados preliminares analisamos somente o valor D, devido ao pequeno número de
informantes.
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1- Anáfora Direta – O antecedente e a anáfora representam o(s) mesmo(s) indivíduo(s)
ou a mesma quantidade de matéria, ou seja, representam o mesmo antecedente.
2- Anáfora Indireta – Grupo de expressões que mesmo estando presente no discurso,
não possuem uma relação de identificação total com antecedente.
Além desses, levaremos em conta os seguintes critérios, também estabelecidos por Fant
(1985:18-19):
a) Valor D – Medido de acordo com o número de orações que existem entre o
antecedente e a anáfora.
•

1: O antecedente se localiza na mesma oração que o conseqüente;

•

2: O antecedente se localiza na oração que antecede àquela onde está presente o
consequente;

•

3: O antecedente se localiza a uma distância de duas orações;

•

4: O antecedente se localiza a três ou mais orações de distância.

b) Valor I – Se refere ao número de referentes interpostos entre o antecedente e a
anáfora.
•

0: Não há nenhum referente interposto entre os termos antecedente e consequente;

•

1-5: O número de referentes interpostos entre o antecedente e a anáfora equivale
a um dois, três, quatro e cinco, respectivamente;

•

6: Há mais de cinco referentes interpostos entre antecedente e consequente.

c) Valor D/I – Soma dos valores D e I.
3. Resultados Preliminares
Como já foi dito analisamos somente o valor D (de acordo com os critérios de Fant
(1985), para observar como está se comportando o uso de cada estratégia e como está a distancia
referencial de acordo com o valor D. Primeiramente apresentamos a tabela 2 com os resultados
do grupo controle, isto é, 1 falante do PB (L1) e um falante de espanhol da CDMX (L1).
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Tabela 2: Resultados do valor de distância (valor D) do Grupo Controle.

Na tabela 3 apresentamos os resultados do valor de distância (Valor D) dos informantes
mexicanos da CDMX aprendizes de PB como L2 em nível inicial e intermediário.

Tabela 3: Resultados do valor de distância (valor D) dos informantes

Sabemos que os resultados ainda são incipientes, mas pudemos tecer algumas pequenas
conclusões que nos ajudaram a refletir como será mais ou menos o curso do restante da nossa
pesquisa. Observamos que com relação às menores distâncias (valor D=1/2) houve uma
quantidade semelhante de apagamento e retomada por clítico. Sendo as maiores ocorrências
para esses valores de distância a retomada por SN, superior ao apagamento e ao clítico tanto
no valor D =1 quanto do valor D =2. Portanto podemos refutar a primeira parte da hipótese, já
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que de acordo com Vázquez Rozas ( a estratégia mais comum no espanhol para essas distância
seria a retomada por clíticos). Já com relação às maiores distâncias (valor D=3/4) houve uma
quantidade consideravelmente superior de retomada por SN nessas distâncias, o que já era
esperado. Portanto confirmamos a segunda parte da primeira hipótese. Por fim, a distância
referencial do PB parece ser maior que a do o espanhol. Por esse motivo, confirmamos a
segunda hipótese.
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A ABORDAGEM ERGONÔMICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR
DE FRANCÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA (FLE): UMA ANÁLISE
DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS
FEDERAIS BRASILEIRAS
Larissa de Souza Arruda – Bolsista Capes
PPGLEN UFRJ
Contextualização e objetivos de pesquisa
Neste texto, resumimos a nossa pesquisa de doutoramento, que em setembro de 2019 se
encontra no 8º semestre de curso, e que trata do estudo do gênero profissional docente (FAÏTA,
2004) do professor de FLE através da abordagem ergonômica do trabalho prescrito (CLOT,
1999; AMIGUES, 2004) em documentos oficiais de Universidades Públicas Federais brasileiras.
Ao analisarmos as produções acadêmicas inseridas no âmbito da Linguística Aplicada
(LA), vemos que a formação docente tem se mostrado cada vez mais uma linha de frente
bastante sólida nas investigações desse campo do saber, como demonstram as publicações
de Machado (2004) e Lousada (2006), para mencionar alguns exemplos. Ao mesmo tempo,
vemos a preocupação com os documentos prescritivos/prefigurativos, tais como as orientações
curriculares e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Letras (DCNCL), visto
que são eles, também, que norteiam essa formação (BRONCKART E MACHADO, 2004;
MACHADO E CRISTÓVÃO, 2005; QUEVEDO-CAMARGO, 2007; RIOS-REGISTRO,
2010).
No quadro da Ergonomia e da Clínica da Atividade, vemos que a distinção entre o trabalho
prescrito e o trabalho realizado (CLOT, 1999) se apresenta como uma tentativa de adaptação a
partir das reais condições de trabalho. O trabalho prescrito é a tarefa “dada” pelas instituições
de ensino, dimensão do trabalho que possui bastante importância para a compreensão da ação
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do professor, visto que as prescrições constituem, definem e demarcam tais ações, bem como
organizam e regulam as atividades docentes (AMIGUES, 2004).
Tais conceitos também nos remetem ao conceito de gênero profissional docente (FAÏTA,
2004), que é inspirado no conceito de gêneros do discurso (BAKHTIN, 2010), que afirma
que o agir profissional também pode ser compreendido como um gênero, visto que há tipos
relativamente estáveis de ações sócio-historicamente previstas para o agir/fazer da profissão.
Para Clot (1999), ao ressignificarmos o conceito de gênero de Bakhtin para compreendê-lo
como uma história partilhada por certo grupo de trabalhadores que dividem regras implícitas
e explícitas, modos de dizer e fazer, expectativas e anseios, teremos a noção, assim, de gênero
profissional.
A partir desses estudos, alguns aspectos podem ser problematizados na nossa pesquisa
de doutorado. No que tange à formação inicial universitária do professor de FLE e considerando
o trabalho que lhe é prescrito, eis os nossos objetivos gerais de pesquisa:
- Analisar como se configura o gênero profissional docente nos currículos das
Universidades brasileiras de quatro cursos de licenciatura em Letras-FLE;
- Analisar como o que está prescrito nos currículos universitários e nas DCNCL se
encontra nos objetivos curriculares das universidades;
- Realizar um estudo crítico sobre a formação prevista pelos documentos prescritivos
das Universidades brasileiras de quatro cursos de licenciatura em Letras-FLE;
- Comparar criticamente as características do gênero profissional docente construído
pelas DCNCL e pelos documentos prescritivos de quatro Universidades.
Para atingir tais objetivos, analisaremos alguns currículos universitários. O processo
de escolha de tais documentos deu-se no segundo semestre de 2016, quando realizamos um
levantamento no site do Ministério da Educação de todos os cursos ativos de Licenciatura em
Letras-Francês de Universidades Públicas Federais brasileiras, e descobrimos que há 28 desses
cursos espalhados pelo país. No entanto, ao buscarmos os projetos político-pedagógicos de
tais instituições, apenas tivemos acesso a de 14 Universidades. Além de termos procurado tais
documentos nos próprios sites das Universidades, entramos em contato através de e-mail com as
universidades que não os disponibilizam online para que nos enviasse via e-mail. Porém, além
de não termos recebido resposta de algumas instituições, outras disseram que disponibilizavam
o projeto apenas presencialmente. Ficamos, pois, com 14 projetos. Eis a distribuição desses 14
cursos no Brasil: 04 no Norte; 05 no Nordeste; 03 no Sudeste; e 02 no Sul.
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Dado que analisar 14 projetos, e suas grades curriculares e ementas, resultaria numa
tese bastante extensa, resolvemos selecionar aleatoriamente 1 Universidade de cada região,
com o objetivo de termos um maior panorama da diversidade de cursos em todo o Brasil. Por
ora finalizamos a análise da primeira universidade e apresentaremos alguns resultados parciais
dos analisados.
Discussão teórico-metodológica
Falar sobre “ser professor” em nossa sociedade é algo bastante curioso. Ainda vemos a
presença do imaginário social de que para ser professor basta saber o conteúdo a ser ensinado.
Representação que apenas colabora para a desvalorização da formação específica do professor,
como se a formação universitária fosse um adicional ao exercício profissional, como questiona
Celani, em texto de 2001, ao perguntar se ensinar línguas é uma ocupação ou uma profissão.
Vemos ainda muitas instituições que colaboram para a manutenção de tal visão ao sedimentar
o Beletrismo, ou seja, as disciplinas voltadas para conteúdos específicos, da formação de
professores, que ficam a cargo exclusivamente de faculdades de educação (DAHER E
SANT’ANNA, 2009).
Tratando especificamente do ensino de línguas, seja materna ou estrangeira, o quadro
é ainda mais grave. Ainda hoje vemos que em escolas de ensino regular e em cursos de língua
privados de renome há diversos professores que lecionam sem possuir um diploma de licenciatura
em Letras. Diante dessa realidade, questões comuns são: afinal, para que um diploma se para
lecionar basta saber a língua e ter vocação para a sala de aula? Docência seria, então, um tipo
de sacerdócio? Tais questionamentos e a representação de que para ser professor é preciso
exclusivamente ter dom e saber a língua contribuem para o desprestígio e a desvalorização cada
vez mais latente da profissão em nossa sociedade.
É justamente na tentativa de ir contra tal pensamento, por acreditar que o ofício do
professor deve ser encarado como todos os outros – o ensino deve ser visto como trabalho – que
concordamos com a adoção do conceito de gênero profissional ou gênero da atividade (FAÏTA,
2004) trazidos para a esfera profissional da área da educação. Para se compreender tal teoria é
preciso, em primeiro lugar, retomar o conceito de gênero discursivo/textual, cuja definição mais
clássica e empregada academicamente é a de Bakhtin (2010), que advoga que gêneros são tipos
relativamente estáveis de discurso que permitem que a comunicação ocorra entre as pessoas.
Nessa perspectiva, se não existissem os gêneros, a comunicação linguageira seria inviável,
tendo em vista que os participantes poderiam não saber o que esperar da situação ou ter que
reinventar formas de se comunicar a cada nova situação. Essas formas típicas de enunciados nos
servem de referência para que possamos interagir linguageiramente. A partir dessa definição e
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compreendendo que nosso agir profissional também pressupõe certas atitudes, rituais, tarefas,
etc., é que o conceito de gênero profissional foi desenvolvido, sendo
[...] a parte subentendida da atividade, aquilo que os trabalhadores de um dado
meio conhecem, esperam, reconhecem, apreciam; o que lhes é comum [...]; o
que eles sabem dever fazer sem que seja necessário reespecificar a tarefa cada
vez que ela se apresenta. (SOUZA-E-SILVA, 2004, p. 97).

De forma análoga aos discursos, o agir profissional também pode ser compreendido
como gênero, visto que há tipos relativamente estáveis de ações previstas sócio-historicamente
para o agir/fazer de cada profissão. É o que afirma Faïta (2004, p. 66):
O fato de se dar a essas formas de fazer compartilhadas um aspecto específico,
correspondente a preocupações particulares no quadro de uma atividade
comum ao conjunto de uma categoria sócio-profissional, permite, sem dúvida
alguma, falar de gênero, de um modo homólogo ao que Bakthin define como
gêneros de discurso ou gêneros de linguagem.

É possível que pessoas que nunca deram aula conheçam algumas ações previstas para
lecionar, até pelo fato de terem frequentado instituições escolares como alunos durante alguns
anos de suas vidas; há elementos que unem professores num determinado grupo “professoral”,
incluindo atividades realizadas por educadores que nem eles mesmos têm consciência que
fazem, de tão imbricadas em seus agires. Os gêneros de atividade profissional são compostos
por modelos de “agir”, como se houvesse uma caixa de ferramentas e o profissional as utilizasse
na execução de suas tarefas. E é justamente essa noção de gênero profissional que organiza os
profissionais em uma coletividade.
Faïta (2004) chama a atenção para o fato de que é apenas através da ação que poderemos
saber se uma determinada atividade está inserida num certo gênero ou não. É apenas a
compreensão da atividade pelo outro que vai poder trazer tal constatação. Mas, quem define as
tarefas que devem ser executadas para que o professor faça parte de fato desse grupo definido
pelo gênero profissional docente?
Segundo Leontiev (apud AMIGUES, p. 39-40, 2004), as condições e objetivos de ações
de determinada profissão não são definidos pelos próprios sujeitos que executam as ações;
na verdade eles são prescritos pelos planejadores, pela hierarquia – há, assim, normalmente,
uma distância entre o trabalho prescrito e o de fato realizado, ou seja, aquilo que é esperado,
determinado, e o que se concretiza. As prescrições são elaboradas tanto por instâncias superiores
(governo, direção, coordenação) quanto pelo próprio professor ao elaborar seu plano de curso e
seu plano de aula, por exemplo. Portanto, as próprias prescrições são hierárquicas e todas elas
podem ou não se concretizar, devido a diversos fatores que constituem determinada situação. Os
projetos político-pedagógicos de cursos de licenciatura, por exemplo, se encontram abaixo das
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DCNCL para cursos de Letras; as ementas são superiores aos planejamentos dos professores.
É esperado, portanto, que os projetos estejam, assim, inseridos nas diretrizes trazidas pelo
Ministério da Educação do Brasil e os planejamentos abarquem o que é prefigurado pelas
Diretrizes, pelo Projeto e pelas ementas.
As prescrições têm muita importância para a compreensão da ação do professor, visto que
elas constituem, definem e demarcam tais ações, sendo, portanto, organizadoras e reguladoras
das atividades docente. É nesse sentido que Sousa-e-Silva (2004), baseando-se na abordagem
ergonômica, afirma que as prescrições estão intimamente ligadas ao trabalho e às inquietações
do professor. Portanto, é desejável que o educador conheça os documentos que regem seu
trabalho e tenha um olhar crítico sobre eles para que possa remodelar seu planejamento e seu
trabalho, de acordo com seus objetivos, como aponta Amigues (2004, 2004, p. 42) na citação
a seguir.
[...] o trabalho do professor inscreve-se em uma organização com prescrições
vagas, que levam os professores a redefinir para si mesmos as tarefas que lhes
são prescritas, de modo a definir as tarefas que eles vão, por sua vez, prescrever
aos alunos. Assim, a relação entre a prescrição inicial e sua realização junto
aos alunos não é direta, mas mediada por um trabalho de concepção e de
organização de um meio que geralmente apresenta formas coletivas.

Os documentos que dão sentidos às práticas profissionais são
[...] textos que antecedem o agir no trabalho do professor, são compreendidos
como as produções que visam estabelecer as tarefas que os trabalhadores
(neste caso especificamente os professores) precisam desempenhar [...].
(RIOS-REGISTRO, 2010, p. 19).

Sant’anna (2012) considera que nesses textos prescritivos há traços enunciativos que
nos permitem buscar possíveis respostas sobre como é o trabalho do professor de ensino básico,
visto que em nosso país há uma legislação que norteia os fundamentos para a formação e
exercício profissional docente. Embora, ironicamente, tal legislação ainda seja bastante
desconhecida pelos professores que formam professores e também, talvez consequentemente,
pelos professores de ensino básico, concordamos que, de alguma maneira, ela influencia o
trabalho educacional.
Apesar de muitos documentos parecerem um “contrato de felicidade” – como se apenas
seguindo as recomendações dos textos prescritivos os professores fossem alcançar o sucesso do
ensino – sabemos que o trabalho real é muito complexo, porque
formar um aluno como um profissional do ensino implica encorajá-lo na busca
da compreensão do seu próprio agir, para que ele seja capaz de (re)formular
propostas, pensar soluções, construindo sua identidade de professor, ou seja,
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atribuindo sentidos a sua atividade profissional (MEDRADO, 2012, p. 158).

Embora tenhamos tratado do trabalho real em contraste com o trabalho prescrito, nos
restringimos a tratar das prescrições propostas nos documentos universitários já mencionados,
tendo em vista nossos objetivos e interesses por documentos. Ressaltamos, mais uma vez, a
importância de se analisar o trabalho prescrito, do ponto de vista da ergonomia, dado que a
prescrição é parte constitutiva do trabalho, afinal, seria impossível haver trabalho real sem o
mínimo de prefiguração. De acordo com Clot (1999), o trabalho prescrito é anterior ao trabalho
real. Ele explica ao trabalhador o que deve ser feito para o cumprimento de suas atividades.
Esse conjunto de normas, programas e procedimentos que norteiam as ações do profissional
configuram e pré-figuram as ações do trabalhador (MACHADO, 2009).
Para Clot (1999), o trabalho é reorganizado por aquelas e aqueles que o executam, e essa
organização coletiva comporta prescrições indispensáveis ao cumprimento do trabalho real.
Por isso, entre outros motivos, compreendemos ser importante a análise do trabalho prescrito
educacional, para que possamos melhor compreender as prefigurações para a atividade docente.
Inclusive, cada vez mais, diversos grupos de pesquisas utilizam tais conceitos de trabalho
para o âmbito educacional, vide o Grupo ALTER-LAEL, da PUC-SP (dirigido pela Profª. Drª.
Anna Rachel Machado); o Grupo LAF, da Universidade de Genebra (dirigido pelo Prof. Dr.
Jean-Paul Bronckart); o Grupo ERGAPE, em Marselha (dirigido pelo Prof. Dr. Frédéric Saujat);
e o Grupo da Clínica da Atividade, em Paris (dirigido pelo Prof. Dr. Yves Clot). Sendo assim,
consideramos ser relevante a pesquisa que aqui propomos, de acordo com o quadro teóricometodológico escolhido.
Nesse quadro, consta também a Ergonomia da Atividade (AMIGUES, 2002). O termo
ergonomia é de origem grega, ergon significa trabalho e nomos, leis. De acordo com a ergonomia
francófona, o objeto de estudo é a atividade do trabalho, a qual é constituída pelas condições da
atividade e os resultados da atividade sobre os trabalhadores. De acordo com Guérin (2001), o
objetivo principal da ergonomia francófona é transformar o trabalho e que, por isso, começou a
criar pontes com diversas outras disciplinas, como a linguística, a psicologia, a sociologia, etc.
Visto que pesquisamos a formação do professor de francês, levar em conta o currículo
é essencial para compreender a constituição do trabalho prescrito para esse profissional.
Considerando que o currículo envolve questões de saber, identidade e poder, tais questões
devem ser sempre problematizadas, afinal, o currículo não é neutro, como afirma Silva (2014,
p. 150).
O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as
teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O
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currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O
currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja
nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é
documento de identidade.

É pelo currículo que perguntas como “o que eles vão ser?”, “que tipo de professor vai
ser formado?” podem ser respondidas. Tal como Silva (2014) afirma, o currículo visa moldar
e mudar aquela pessoa que o segue e todos os envolvidos no processo contribuem de alguma
forma para que ele se concretize de determinada maneira.
Lembramos que a pesquisa a ser aqui desenvolvida é de caráter qualitativo-descritivo
e objetiva investigar de que maneira o gênero profissional docente é construído nos currículos
universitários dos cursos de licenciatura em Letras-Francês, além de objetivar também verificar
como o que está prescrito nos documentos universitários é concretizado nas ementas e grades
curriculares das universidades. Para isso, a técnica utilizada para discutir os dados será a análise
documental (CELLARD, 2010).
O desenvolvimento das análises se baseará em alguns dos procedimentos de análise de
textos sobre o trabalho educacional propostos por Bronckart e Machado (2004). Para tais autores,
a importância de se analisarem textos sobre o trabalho está em “[...] compreender a natureza e as
razões das ações verbais desenvolvidas e o papel que a linguagem aí desempenha” (Ibidem, p.
136). As análises podem nos trazer uma nova compreensão sobre o trabalho do professor, seja
em relação ao seu agir, seja sobre as representações que a sociedade constrói desse profissional.
No caso desta pesquisa, objetivamos analisar a construção do trabalho prescrito educacional
a fim de compreender como se dá a formação do professor na Licenciatura em Letras-FLE
de acordo com tais documentos. Isto é, visamos analisar o que é esperado do licenciando em
relação ao seu futuro trabalho como docente. Debruçamos-nos sobre as DCNCL e documentos
prescritivos de quatro cursos de licenciatura em Letras de Universidades Públicas Federais
brasileiras.
Traçamos um panorama das diferenças existentes entre algumas categorias para os
saberes necessários à docência, como os trabalhos realizados por Shulman (1987); Altet (2001);
Tardif (2002); Placco (2005; 2006); Hofstetter R. e Schneuwly B. (2009). Não há a intenção
de fazer comparações qualitativas entre os estudos, o objetivo é poder ter um panorama das
diferenças e semelhanças existentes entre algumas categorias. Objetivamos oferecer aos
professores, aos formadores de professores e aos professores em formação um suporte teórico
para que ele possa compreender a complexidade dos saberes/conhecimentos/capacidades/
dimensões e possa se apropriar mais dos conhecimentos indispensáveis para o seu exercício
profissional de maneira satisfatória.
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Para analisar os documentos prescritivos universitários, escolhemos utilizar a categoria
das dimensões da formação e do trabalho docente propostas por Placco (2005; 2006), visto
que diante das outras estudadas, essa nos pareceu a mais adequada para os objetivos de nossa
pesquisa. Vejamos, brevemente, quais são as dimensões propostas:
1) Dimensão técnico-científica: referente aos conhecimentos técnico-científicos da
área de atuação docente;
2) Dimensão crítico-reflexiva: referente ao desenvolvimento do pensamento crítico
sobre si mesmo e seus agires, sentires e pensares;
3) Dimensão avaliativa: referente à capacidade do professor em avaliar aspectos
específicos de sua prática pedagógica;
4) Dimensão da formação continuada: referente à ideia de que, mesmo depois de
formado pela universidade, o profissional continua buscando conhecimentos para
incorporar à sua formação inicial;
5) Dimensão do trabalho coletivo e da construção coletiva do projeto pedagógico:
referente ao desenvolvimento coletivo, com demais professores, oriundo de um
projeto político-pedagógico;
6) Dimensão dos saberes para ensinar: referente ao que o professor sabe sobre seus
alunos, e sobre os objetivos de procedimentos didáticos e afetivo-emocionais;
7) Dimensão cultural e estética: referente à inclusão de vivências que desenvolvam o
senso de observação e senso crítico de sua cultura, visto que tais aspectos contribuem
para a formação identitária do futuro professor como profissional e como pessoa;
8) Dimensão ética e política: referente à preocupação do desenvolvimento do aspecto
ético e político na visão da educação.
De acordo com Placco (2005), ao discutirmos como planejar didaticamente a formação
de um professor, é necessário ampliar a compreensão da multidimensionalidade e sincronicidade
de tais dimensões, para envolver questões que vão além de objetivos, conteúdos, metodologia
e avaliação, visto que a “[...] aprendizagem implica que o indivíduo integre os conteúdos
atitudinais, afetivos e os conteúdos curriculares, como um ponto de partida para mudanças em
sua compreensão de si, do outro, do conhecimento, da sociedade” (Ibidem).
É importante salientar que, mesmo possuindo consciência da simultaneidade das
dimensões supracitadas, cada profissional terá uma(s) dimensão(ões) proeminente(s), o que
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caracterizará sua identidade docente. Nesse sentido, ao analisarmos os documentos, também
podemos observar destaques para determinadas dimensões da formação do professor, o que
muito provavelmente contribuirá para a construção identitária do licenciando ali formado.
Apesar dos diversos trabalhos, com tal abordagem metodológica, que vem sendo
desenvolvidos, sobretudo, no âmbito da Linguística Aplicada, a originalidade da tese que aqui
tentamos resumir está justamente na seleção do corpus, visto que não encontramos nenhum
trabalho que investigue a construção do gênero profissional docente específico do professor de
Francês nos documentos prescritivos.
Os estudos mostrados aqui revelam a pertinência da pesquisa sobre o trabalho para a
compreensão do métier de professor. Ao investigar especificamente o trabalho prescrito nos
documentos prefigurativos, objetivamos compreender melhor o gênero profissional docente
construído para o professor de FLE.
Resultados parciais
Como resultados parciais, ao analisar os documentos prescritos desta universidade,
apresentamos os pontos observados que nos pareceram mais relevantes: a valorização da
dimensão técnico-científica nos objetivos do curso; a flexibilidade curricular, com 14,5% da
carga horária destinadas a atividades complementares e de extensão; a presença de disciplinas
pedagógicas desde o primeiro semestre do curso; a presença de disciplinas alternativas. Todos
esses pontos ressaltados tendem a contribuir com a construção de um gênero profissional docente
mais adaptado às realidades que o futuro docente encontrará no seu ambiente de trabalho.
Ademais, também discutimos o panorama atual de formação de professores de francês
e quais são as perspectivas futuras diante do atual contexto sociopolítico em que estamos
vivendo, com os retrocessos para a área de educação devido sobretudo à aprovação da Emenda
Constitucional Nº 95, de 2016.
A carência dos cursos de licenciaturas no Brasil é evidente, o curso de Letras aí incluso.
Faz-se necessário, assim, repensar como os cursos de Letras são construídos: o que as políticas
educacionais defendem, afinal, para podermos melhorar os índices educacionais brasileiros?
Devemos antes melhorar as condições da formação dos professores brasileiros? Fica, então,
uma reflexão suscitada por Bagno (2014): será que nós sabemos para que, de fato, serve, ou
deveria servir um curso de Letras?

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

411

ESTUDOS LINGUÍSTICOS

Referências
ALTET, M. As competências do professor profissional: entre conhecimentos, esquemas de ação
e adaptação, saber analisar. In: PERRENOUD, P.; PAQUAY, L.; ALTET, M.; CHARLIER,
E. Formando professores profissionais: Quais estratégias?Quais competências? Porto Alegre:
Artmed, 2001. p. 23-35.
AMIGUES, R. Trabalho do professor e trabalho docente. In: A. R., MACHADO (org.). O
ensino como trabalho: uma abordagem discursiva. Londrina: Eduel, p. 35-53, 2004.
BAGNO, M. Curso de Letras? Pra quê? Disponível em: <http://parabolaeditorial .com.br/
blog/entry/curso-de-letras-pra-que-1.html> Acesso em 16 jun. 2016.
BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes. [1979] 2010.
BRONCKART, J.-P.; MACHADO, Anna Rachel. Procedimentos de análise de textos sobre
o trabalho educacional. In: MACHADO, Anna Rachel (org.). O ensino como trabalho: uma
abordagem discursiva. Londrina: Eduel, 2004, p. 131-163.
CELANI, M. A. A. Ensino de línguas estrangeiras: ocupação ou profissão. In: V. LEFFA (org.)
O professor de línguas estrangeiras – construindo a profissão. Pelotas: EDUCAT, 2001, p. 2140.
CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, Jean et alii. A pesquisa qualitativa:
enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2010. p. 295-316.
CLOT, Y. La fonction psychologique du travail. Paris: PUF, 1999.
DAHER, D. C.; SANT’ANNA, V. Do otium cum dignitate dos cursos de Letras à formação
de professores de línguas. In: D. C. DAHER; GIORGI, M. C.; RODRIGUES, I. C. (org.)
Trajetórias em Enunciação e Discurso: Práticas de Formação Docente. São Carlos: Editora
Claraluz, 2009, p. 11-27.
FAÏTA, D. Gêneros de discurso, gêneros de atividade, análise da atividade do professor. In: A.
R. MACHADO (org.). O ensino como trabalho: uma abordagem discursiva.Londrina: eduel,
2004, p. 55-80.
HOFSTETTER R. & SCHNEUWLY B. Savoirs en (trans)formation. Au cœur des
professions de l’enseignement et de la formation. In: HOFSTETTER R. & SCHNEUWLY B.
Transformationsdessavoirs de référence des professions de l’enseignement et de la formation.
Raisons éducatives. Bruxelles : De Boeck, 2009. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/
xmlui/handle/123456789/158728> Acesso em: 15 mar. 2019.

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

412

ESTUDOS LINGUÍSTICOS

LOUSADA, E. G. Entre trabalho prescrito e realizado: um espaço para a emergência do
trabalho real do professor. 2006. 346 f. Tese (Doutorado em Linguística) - Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006.
MACHADO, A. R. (org.). O ensino como trabalho: uma abordagem discursiva. Londrina:
Eduel, 2004.
MEDRADO, B. P. Tornando-se professor: a compreensão de graduandos em Letras sobre a
atividade educacional. In: B. P. MEDRADO; C. L. REICHMANN (org.) Projetos e práticas na
formação de professores de língua inglesa. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2012,
p. 151-169.
_____; CRISTOVÃO, V. L. L. Representações sobre o professor e seu trabalho em proposta
institucional brasileira para a formação docente. In: Congresso Internacional Educação e
Trabalho: Representações Sociais, Competências e Trajectórias Profissionais, 2005, Aveiro.
Anais... Aveiro: Universidade de Aveiro, 2005. v. 1, p. 1-14.
PLACCO, V. M. N. S. Os saberes necessários ao trabalho do professor. In: Congresso
Internacional Educação e Trabalho. Representações sociais, competências e trajectórias
profissionais. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2005.
QUEVEDO-CAMARGO, G. Análise linguístico-discursiva das competências em um texto
institucional. Revista X, volume 2, 2007, p. 2-18.
RIOS-REGISTRO, E. S. As prescrições no curso de formação de professores. Revista
Intercâmbio, volume XXI. São Paulo: LAEL/PUC-SP, 2010, p. 17-37.
SANT’ANNA, V. L. de A. Discurso e formação de professor: documentos que instituem
sentidos para práticas profissionais. Revista Moara, n. 38, jul./dez., Estudos Linguísticos, 2012,
p. 81-91.
SILVA, T. T. da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2014.
SHULMAN, L. S. Knowledge and teaching: foundations of a new reform. HarvardEducational
Review, Harvard, v. 57, n. 1, p. 1-22, 1987. Disponível em: <https://doi.org/10.17763/
haer.57.1.j463w79r56455411>. Acesso em 15 mar 2019.
SOUZA-E-SILVA, M. C. P. de. O ensino como trabalho. In: A. R. MACHADO (org.). O ensino
como trabalho: uma abordagem discursiva. Londrina: Eduel, 2004, p. 81-104.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2014 (17 ed.). [2002]

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

413

EDIÇÃO FILOLÓGICA DE UM DICIONÁRIO ESPANHOLLÍNGUA(S) INDÍGENA(S) DA COLEÇÃO DE ANGELIS
Letycia Dias Mallet – PIBIC-CNPq
IC UFRJ
1. Apresentação
Pedro de Angelis (1784-1859), historiador italiano naturalizado argentino, enquanto
vivia em Buenos Aires, dedicou-se a reunir documentos antigos e então atuais sobre a história
colonial e pós-independentista do Rio da Prata, missões jesuíticas, rios e fronteiras da América
do Sul, línguas indígenas entre outros, sendo o último de grande interesse para este trabalho.
Grande parte da sua coleção encontra-se na Fundação Biblioteca Nacional (FBN) do
Rio de Janeiro, porém outras partes estão localizadas em bibliotecas públicas e privadas da
Argentina, no Archivo General de la Nación e, no Brasil, no Ministério das Relações Exteriores:
Certos documentos foram destinados ao Arquivo do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, evidenciando a importância que aqueles papéis tinham para os
interesses políticos do Império e para a demarcação das fronteiras do Estado
Nacional, enquanto que algumas obras duplicadas foram encaminhadas ao
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (SCHELL, 2014, p. 1).

Na FBN, a coleção Pedro de Angelis, originalmente denominada “Coleção de obras
impressas e manuscritas que tratam principalmente do Rio da Prata”, é constituída por 1533
documentos.
Dentre esses documentos, encontram-se originais e cópias de obras impressas,
manuscritos, litografias e mapas datados entre os séculos XVI e XIX. Um dos documentos
manuscritos com o qual nos deparamos é um dicionário de termos e expressões em espanhol e
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seus respectivos correspondentes em língua(s) indígena(s), ainda não identificada(s). Levando
em consideração a importância da Coleção Pedro de Angelis, foi realizada uma parceria entre a
FBN e o Laboratório de Estudos Filológicos (LabEFil) da UFRJ, com o intuito de revitalizar o
acervo e tratá-lo em uma vertente codicológica e filológica. Além disso, para este trabalho, ao
editar um documento em língua(s) indígena(s), consideramos a importância do International
Year of Indigenous languages – IYIL2019, comemorado pela UNESCO e parceiros ao longo
do corrente ano.
No âmbito deste acordo, os objetivos deste artigo são fazer conhecer a coleção e
apresentar a edição filológica de um dicionário espanhol-língua(s) indígena(a) da Coleção
Pedro de Angelis, da FNB. A metodologia empregada é a de realizar uma edição filológica
sob os rigorosos preceitos da filologia/crítica textual (CAMBRAIA, 2005). Como resultado,
apresentaremos as edições fac-similar e diplomática desse documento.
2. Critérios de edição
Os critérios de edição para a realização da edição fac-similar seguem as Recomendações
para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes, elaboradas e disponibilizadas
pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). Isto é, a utilização de câmera profissional
e refletor de luz apropriada (branca de led), acoplados a um tripé apropriado, colocando-se o
documento sobre uma superfície lisa de cor preta e indicando-se o cumprimento e a largura
através da utilização de duas réguas em uma das extremidades de altura e largura do documento.
Os critérios de edição para a realização da edição diplomática seguem as normas do
Laboratório de Estudos Filológicos da UFRJ (LabEFil), estas que estão baseadas nas normas
projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB) e serão apresentados de forma
resumida a seguir. Adotou-se uma transcrição conservadora, a fim de manter a maior relação
de fidedignidade possível do documento em questão, não comprometendo a compreensão do
texto, a ideia do autor intelectual do mesmo e do seu contexto de produção.
Equilibrar tais objetivos numa edição diplomática é uma tarefa árdua, dento em vista que
um público alvo não especializado possa a vir encontrar dificuldades de compreensão textual
diante desse tipo de edição. Dessa maneira, demonstramos sinteticamente os critérios editoriais.
Para a realização da edição diplomática, não foi estabelecida fronteira de palavras que venham
escritas juntas, nem se introduziu hífen ou apóstrofo onde não havia. Tanto a pontuação, quanto
a acentuação, foram mantidas as originais. Os sinais de separação de sílaba ou de linha, usados
pelos autores dos diversos documentos, foram mantidos como se apresentam no original, assim
como o emprego de maiúsculas e minúsculas.
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No caso de intervenções de terceiros no documento original, as mesmas aparecerem
em nota de rodapé informando-se a localização. Na ocasião de haver letra ou palavra(s) não
legíveis por deterioração ou rasura a intervenção do editor aparecerá com a indicação entre
colchetes conforme o caso: [.] para letras, [ilegível] para vocábulos e [ilegível.+ n linhas] para
a extensão de trechos maiores. Já na ocasião em que houver letra ou palavra(s) simplesmente
não decifradas, não havendo deterioração do suporte, a intervenção do editor aparecerá com a
indicação entre colchetes conforme o caso: [?] para letras, [inint.] para vocábulos e [inint. + n
linhas] para a extensão de trechos maiores.
Inserções do escriba podem conferir à mancha gráfica um aspecto demasiado denso,
para que isso não ocorra na edição, caso a inserção estiver na entrelinha do documento original,
entra na edição em alinhamento normal e entre os sinais: <>; <↓>, se na entrelinha inferior,
como no exemplo “<↓ques e da el borracho>”. Supressões feitas pelo escriba ou pelo copista
no original foram tachadas. Na edição, as linhas foram numeradas de cinco em cinco a partir da
quinta. Essa numeração se encontra à margem direita da mancha, à esquerda do leitor e é feita
de maneira contínua por coluna do fólio, neste documento, seguindo o modelo de duas colunas
por fólio.
3. Comentário
O documento encontra-se na Secção de Manuscriptos da Biblioteca Nacional do Brasil,
no Rio de Janeiro, pertencente à Coleção Pedro De Angelis, sendo localizado pela segunda
informação: I-28,33,01. O título do documento na base da Biblioteca Nacional até então é
Vocabulário de línguas americanas, no âmbito desse acordo, propusemos que fosse modificado
para Vocabulário de língua(s) indígena(s) com a palavra correspondente em espanhol. Trata-se
de um Vocabulário de palavras e expressões em língua(s) indígena(s) e suas correspondentes
em espanhol. São 364 itens pertencentes a campos semânticos diversos como comida, bebidas,
partes do corpo, cores, fenômenos da natureza, animais, parentescos, gentilícios, etnias, números,
profissões, instrumentos, ações e expressões básicas de comunicação cotidiana. A autoria do
mesmo é desconhecida. Ainda que não haja nenhuma informação sobre a data cronológica no
documento, na capa posta pela FBN consta uma datação aproximada do mesmo como 18--. A em
notas gerais, na base da FBN, cabem a tipologia textual, vocabulário, documento manuscrito e
sem assinatura. Estado de conservação está em estado regular, com manchas; furos provocados
por papirógrafos, ou seja, responsáveis por ataques biológico ao papel, como brocas e traças;
bordas com deterioração; ocorrência de opistografia, isto é, escrito nos retos e versos do papel.
Há marca de propriedade no mesmo, um carimbo da Secção de manuscriptos da FBN do RJ.
O documento possui 8 fólios, dispostos em 2 cadernos de 4 fólios cada. Os dois últimos fólios
estão em branco, na base, estão metadatados como escritos nos idiomas língua(s) indígena(s) e
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espanhol. As palavras-chave cadastradas na página são língua indígena, espanhol, vocabulário,
América do Sul, de Angelis.
4. Edição
Levando-se em consideração a extensão do documento em relação a extensão deste
artigo, não é possível que sejam demonstradas neste a edição completa do mesmo. Desta
maneira, demonstramos as edições fac-similar e diplomática de um dos fólios do documento.
Uma particularidade desse objeto é que o texto, um vocabulário em línguas americanas, está
disposto em listas, sem necessariamente que os elementos do mesmo sigam uma disposição
por campo semântico. Assim, somente é possível inferir a ordem do documento por outros
aspectos, tais como a disposição da mancha gráfica em um dos fólios (também conhecido como
página por alguns) e em outro não e pela dobradura do fólio, ambas características atribuídas
por ser um documento escrito em in-fólios.
4.1. Edição fac-similar
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4.2. Edição diplomática
[fol. 1r. col1]
Sijugrie -- mosquito
[ilegível] --- grande pàda
ieju ---------- chico
sap igi ------ alto
5

ratachi ---- pescado torado
Gipoqui --- manta
Penejque --- pluma
Jedo -------- Jacare e caiman
qaudmegk ---- Palma - tiqangueko

10

dàku ---- cielo
telugoi ---- trueno
marakg ---- relampago
pegrrera --- tormenta
ochagio[.] --- gapiguara

15

Gua[?] ------- llubia
ichetek ------ escupir
[.]hiscgui ---- cantar
chiaia ---- bomitar
Jotmer --- toser

20

igu[.]segra ----- sonare
Jadechikg ------ estornuduar
chicua siguicua --- bostesar
cr[.]abà ----- ipo
[..]groeal ---- llorar

25

[.]abek ia[..]buça. erutar
itemejak ---- rascar
Sagtak ----- atorar
ido -------- enfermo
ido amaga ---- dolor de cavesa
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30

[.][q][..]g ----- gritar
[.]acacheqk - golpes - moquete <↓ques e da el borracho>
depoqui ---- [.]olor de muelas o corrim
[ilegível] ---- [ilegível]
irachamaq --- quebrar, o romper, o rasgar

35

imacha s. --- nues dela garganta

[fol. 1r. col2]
<→I-28,33,001>
avi ---- Sangre
am[?]pa[?]ii - plata
pai[?]z - perro
5

tajui --- [...]r[?]r
kandi - L[.]r[?]
zerebegue -- [inint.] pedernal
Ytaque --- algodon
tenetik -- pipa de fumar

10

deachugle -- tabaco
Yapòa --- morder
afaba --- olla
idaba -- ozasa
iechakg --- sauce

15

ibede --- [inint.] liña de pescar
iglageike --- guardia
EgeEche --- encarnado, ô colorado
teleboklqe --- asul
Yotá ---- amarillo

20

tipogeligdo -- papel
topà --- lienso
chakgàl --- bretaña
suregde --- Pañuelo
Kagopecherre -- hombrero
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25

bakchi --- tuna
Yachi --- vello
Ygachi --- vello de empeirre
Kabagque - hable
[inint.]anchara - tela de aráma

30

aicamgg --- paja reir
aralber ---- bo[??]
Jo[?]alk --- zarcillos
gepik -- garsa
neehek --- maiz

35

kabagde --- porosos
[?]af[?] --- Zapallo
nrejue --- mandioca
chenmak[?]ai --- mani
Jaca[?]oco -- Gallina

Considerações finais
A partir deste trabalho, buscamos ter se feito conhecer uma coleção documental de suma
importância para a História do Brasil, assim como para a de países fronteiriços. O documento
escolhido para simbolizar a importância deste acervo, traz especialmente a característica de
possibilitar, mais futuramente, estudos sobre a sociedade da época a partir dos verbetes presentes
no vocabulário. O que era importante para aquela sociedade naquele momento? Por qual razão
certos termos estão presentes nesse vocabulário de línguas americanas? Além de suscitar tais
questionamentos, o documento em si não responde à outras questões: Quem o escreveu? Em
que região foi escrito? A datação presente na base é confiável? Que línguas eram essas? Estas
questões ainda não têm respostas, tampouco posso afirmar que um dia irei respondê-las. Até
então, o trabalho que vem sendo realizado é estritamente filológico, podendo futuramente
continuar como tal ou gerar outros trabalhos, realizados por mim ou por outros pesquisadores.
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PIBID DE LÍNGUA ESPANHOLA: EXPERIMENTAÇÕES DIDÁTICAS
COM O GÊNERO REGGAETON E REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA
DOCENTE
Lorena Xavier Varella
PPGLEN UFRJ
Tudo o que dizemos mobiliza diferentes interdiscursos. Isso significa que a cada vez que
lemos, fazemos suposições diferentes e imaginárias sobre sua produção. A linguagem, segundo
a Análise do Discurso, não é vista apenas como um instrumento de comunicação. As palavras e
seus sentidos não estão atados de forma a constituir unidades passíveis de uma única interpretação,
clara, objetiva e, de nenhuma maneira, neutra. Ao serem considerados tais processos, a linguagem
passa a se caracterizar como transformadora e como um lugar de interação. O discurso, então,
é entendido como o espaço onde as práticas sociais são materializadas na linguagem, uma vez
que ele dispõe de formas de apropriação do universo da língua implicando a participação do
sujeito na linguagem (ORLANDI, 2012). O conceito de discurso integra, também, o sujeito ao
funcionamento de enunciados, de textos, cujas possibilidades são sistematicamente articuladas
sobre formações ideológicas (MAINGUENEAU, 2005).
Orlandi (2012, p. 156) define ideologia “como o imaginário que medeia a relação do
sujeito com suas condições de existências” sendo ela “constitutiva da relação do mundo com
a linguagem” e condição para esta relação. A autora também menciona que o pensamento de
Pêcheux é singular por conta da relação feita entre ideologia e língua. Nesse caso, a ideologia é
tratada no âmbito do interdiscurso, ou seja, na relação entre o discurso e os outros discursos que
o antecedem ou o sucedem. É nesse lugar teórico que a ideologia se relaciona com a produção
de sentidos. O discurso é visto como objeto histórico-social transpassado pelas ideologias.
Segundo essa perspectiva, não existem discursos neutros porque eles são produzidos em
contextos de interação social. A ideia de “cultura” também está inserida nesse contexto, uma
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vez que ativa FDs e a memória discursiva do indivíduo.
Com isso, pretendo analisar uma paródia da música Despacito, produzida na escola de
ensino técnico FAETEC, localizada no bairro de Quintino, no Rio de Janeiro, com uma turma
de 3ª série do Ensino Médio, bem como o modo em que a inserção dos elementos da cultura de
massa pode contribuir e ser relevante para a discussão sobre os estereótipos e os discursos em
torno deles. A paródia foi realizada dentro de uma sequência didática. Tal sequência abordou
os gêneros reggaeton e paródia, porém, a discussão permeou noções como hipersexualização,
cultura, machismo e reprodução de estereótipos. Os alunos, em uma abordagem inicial, não
consideraram o gênero reggaeton como elemento cultural uma vez que estão inseridos dentro
de uma lógica eurocêntrica, que considera como cultura a chamada “alta cultura, a cultura
canônica” e legitimada pelos elementos que a canonizaram: a escola e os livros didáticos, por
exemplo.
Parte-se aqui do pressuposto de que os gêneros discursivos, como afirma Bakhtin (2003),
apresentam certas regularidades e características próprias, submetendo-se, conforme explicita
Maingueneau, a critérios de êxito. Os gêneros privilegiados neste trabalho, o reggaeton e a
paródia, são essencialmente polêmicos desde o ponto de vista do senso comum: o reggaeton,
no universo hispanofalante, possui, entre a população, um status muito semelhante ao que o
funk possui no Brasil. Embora atualmente a população “aceite” mais esses gêneros musicais,
o início do percurso dos artistas que os representam foi bem diferente. Ainda que ambos os
gêneros tenham conseguido maior apoio dentro do universo musical conquistando espaço em
grandes rádios, por exemplo, ainda há uma forte associação entre esses ritmos e a falta de
cultura uma vez que são considerados menores em comparação à bossa nova, por exemplo, no
caso brasileiro. Bakhtin pode ser considerado um teórico de grande relevância quando se estuda
os gêneros do discurso, uma vez que sua teoria leva em consideração o enunciativo, que está
conectado às condições sociais de produção.
Falar sobre condições sociais de produção envolve diretamente o contexto vivido
por quem o produz. Pensando primeiramente no ensino de língua espanhola para falantes
de português/Brasil, sabemos que a transição de idioma de um lugar para outro possibilita
entrelaçamentos, gerando, assim, conhecimentos para outros âmbitos: sociais, econômicos,
educacionais etc.
Falar sobre cultura não é uma tarefa simples, uma vez que esse termo pode ter muitas
acepções. Para Eagleton (2000), pluralização da palavra cultura acontece por considerar as
culturas de diferentes nações e períodos, diferentes culturas econômicas e sociais em uma mesma
nação, havendo, assim, uma mescla entre o descritivo e o normativo em sua constituição. Ao
estabelecer um diálogo com Williams (2011), vemos uma divisão que, a própria se oferece para
superar. Eagleton mostra que as noções de cultura ou são muito amplas ou se mostram muito
rígidas. Para ele, separar a cultura da natureza é separar o humano do não humano. Fragmentar
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a cultura traz ganhos e perdas ao mesmo tempo, uma vez que o sujeito pode especializar-se, por
um lado, mas, por outro, deixa de ter acesso ao conhecimento de outras áreas.
A cultura é um elemento constitutivo das práticas sociais e não apenas uma representação,
por isso a dificuldade em querer separá-las a todo custo. Eagleton diz que a cultura sempre
esteve em crise justamente por ser um campo de batalha. Batalha essa criada pela imposição
de valores que classificam as pessoas como melhores ou piores. Toda cultura é incompleta e
encontra-se em aberto, assim como o sujeito, que também é atravessado por múltiplas vozes.
Sendo assim, podemos dizer que a cultura está sempre em uma relação de incompletude. Para o
autor, é importante pensar sempre as culturas em convergência, ou seja, em conexão entre elas.
Isso é relevante para que se possa estabelecer uma cultura da negociação entre as diferenças e,
em seguida, políticas de cultura que possam criar condições para que as pessoas pensem sobre
suas culturas.
Ofertar para os alunos algo que vá além do conteúdo estritamente linguístico é de grande
valia para o processo de ensino-aprendizagem. A cultura, de modo geral, nos é dada como
pronta, completa, terminada e única, mas já vimos que isso não é certo. É importante que a
cultura seja mostrada dentro de seu funcionamento, como correlação dentro das classes sociais.
Justamente pelo fato da cultura ser um todo complexo, devemos falar em culturas e não apenas
em cultura.
Candau (2009) propõe que pensemos em uma educação intercultural, levando em
consideração as diferenças culturais além das meras representações para que a produção do
conhecimento não ratifique o lugar da hegemonia. Por esse motivo, escolhemos trabalhar com o
reggaeton na escola. Além de ser um gênero em alta atualmente, abre a possiblidade de trabalho
em diversos níveis. No reggaeton, de modo geral, a mulher é hiperssexualizada, retratada como
objeto e muitas vezes ofendida nas letras das canções. Para exemplificar, levamos para os alunos
duas músicas que alcançaram bastante êxito no brasil: Despacito, de LuisFonsi em parceria
com Daddy Yankee (ambos porto-riquenhos), e Chantaje, uma colaboração entre Shakira e
Maluma (ambos colombianos).
O projeto reggaeton foi realizado para que os alunos pudessem compreender esse estilo
musical que está cada dia com mais evidencia no Brasil. Teve como objetivo a motivação do
pensamento crítico dos jovens acerca das temáticas sexuais abordadas nas músicas e videoclipe
de reggaeton bem como ser como mecanismo para inserir a língua espanhola em uma turma de
ensino médio. O projeto consistiu em 5 aulas, seguindo a sequência didática de Dolz, Schneuwly
e Noverraz (2004), algumas contando com recursos de áudio e vídeo. Os alunos assistiram a
videoclipes e ouviram as músicas, logo em seguida puderam discutir com o auxílio do professor
e dos bolsistas do PIBID, comentar e analisar. Houve também a inserção gênero paródia e
conteúdos gramaticais que serviram de suporte linguístico para que os alunos fossem capazes
de realizar a produção final: uma paródia de um reggaeton.

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

424

ESTUDOS LINGUÍSTICOS

Trago à tona uma das paródias produzidas pelos alunos. A título de recordação, a música
utilizada como base foi Despacito de LuisFonsi ft. DaddyYankee.
PARÓDIA DE DESPACITO (FAETEC)

Pasitopasito

suave

suavecito

vamos

a

formando poquito a poquito

Fui,

Pobrecito de mi profe que no tiene salarito ya

Fue una lucha para llegar hasta aquí

está procurando otro empreguito

Y llegué y ‘ninguémquer’ me oír
Y pasados 3 años sin repetir, ahora quiero
sólo salir de aquí.
En primero año ‘ficava’ para cenar, no tercero

FAETEC, no tengo contenido ni para OBMEP
No (…) igual TatáWernek
Y sin ENEM no puedo ‘ficar’ MEC.

no puedo ni almorzar

FAETEC, no tengo contenido ni para mi REC

Sacar mi ‘bolito’ y también mi jugo

No (…) igual TatáWernek

Falta, falta muy poquito para terminar

Así nunca voy a usar mi “quepe”

Y las pruebas no puedo fotocopiar

Me graduas conmigo y ni con te los gritos

¿’Até’ dónde vamos con eso todo?

No voy a me formar de buenas ni pasar en

FAETEC, no tengo contenido ni para OBMEP
No (…) igual TatáWernek

Me te graduas conmigo y ni con te los gritos
No voy a me formar de buenas ni pasar en

Y sin ENEM no puedo ‘ficar’ MEC.
FAETEC, no tengo contenido ni para mi REC
No (…) igual TatáWernek

concursito.
FAETEC, no tengo contenido ni para mi REC
No (…) igual TatáWernek

Así nunca voy a usar mi “quepe”

Así nunca voy a usar mi “quepe”

Ni te graduas conmigo y ni con te los gritos
No voy a me formar de buenas ni pasar en
concursito.
Me te graduas conmigo y ni con te los gritos
No voy a me formar de buenas ni pasar en
concursito.
Pasitopasito

concursito.

Pasitopasito

suave

suavecito

vamos

a

formando poquito a poquito
Pobrecito de mi profe que no tiene salarito ya
está procurando otro empreguito
Pasitopasito

suave

suavecito

vamos

a

formando poquito a poquito
suave

suavecito

vamos

a

formando poquito a poquito
Pobrecito de mi profe que no tiene salarito ya
está procurando otro empreguito

Pobrecito de mi profe que no tiene salarito ya
está procurando otro empreguito
FAETEC

No início da paródia, diz-se: “ Fui, / Fue una lucha para llegar hasta aquí / Y llegué y
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‘ninguém quer’ me oír/ Y pasados 3 años sin repetir, ahora quiero sólo salir de aquí./ En primero
año ‘ficava’ para cenar, no tercero no puedo ni almorzar/ Sacar mi ‘bolito’ y también mi jugo /
Falta, falta muy poquito para terminar /Y las pruebas no puedo fotocopiar/¿’Até’ dónde vamos
con eso todo?”. Com isso, podemos perceber que há uma crítica ao sistema educacional vigente.
Os alunos estabelecem uma comparação entre o primeiro ano no qual estiveram estudando
naquela escola e o último, mostrando que antes a escola possuía todas as refeições e, no fim do
ciclo letivo, já não mais. Além disso, quando diz “Y pasados 3 años sin repetir, ahora quiero
sólo salir de aquí”, mostra também a estupefação com a realidade vivenciada ao longo dos
3 anos. Sendo assim, mesmo que tenham vividos grandes coisas, naquele momento a única
intenção era a formatura e a conclusão do ensino médio técnico.
Em seguida, os alunos parodiam: “FAETEC, no tengo contenido ni para OBMEP / No
(…) igual Tatá Wernek/ Y sin ENEM no puedo ‘ficar’ MEC./FAETEC, no tengo contenido
ni para mi REC/ No (…) igual TatáWernek/ Así nunca voy a usar mi “quepe”/ Ni te graduas
conmigo y ni con te los gritos/ No voy a me formar de buenas ni pasar en concursito”. Ao
dizer que não possuem conteúdo nem para a OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas e Privadas) os alunos sinalizam mais uma crítica, sobretudo ao impacto
gerado pelas greves enfrentadas por eles ao longo dos anos. Quando os alunos chegam ao 3º
ano do ensino médio, espera-se eles tenham conseguido aprender todo o conteúdo programático
previsto para esta etapa de ensino. Ademais, é nesta fase que os alunos entram em contato direto
com o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), prova que tem como um dos objetivos
principais selecionar alunos para o ingresso nas universidades públicas do país. Com a nota
obtida, também é possível pleitear descontos em universidades particulares, mas, de modo
geral, esse não é o objetivo dos alunos oriundos da rede pública de ensino. Em seguida, ocorre
um reforço da crítica quando os alunos dizem que também não possuem conteúdo nem para
realizar a recuperação, uma das etapas para quem não obtém nota suficiente para aprovar nas
provas regulares. Quando dizem “No voy a me formar de buenas ni pasar em concursito”,
mostram preocupação além da finalização do Ensino Médio. Os alunos da rede FAETEC, além
das matérias regulares, também estudam matérias pertinentes ao ensino técnico. Ressalto que
o ensino técnico, em geral, é voltado para a entrada imediata do aluno no mercado de trabalho
e, ao dizerem que não vão passar no ‘concursito’, reforçam também, a importância dada ao
emprego público frente à esfera privada sobretudo, devido à sua estabilidade. Valendo-se de
Pêcheux, Piovezani (2014) afirma que tudo isso envolve relações de forma e sentido, uma vez
que se insere nos conflitos e contradições ideológicas e, ao mesmo tempo, nas remissões a
outros dizeres.
A paródia é uma forma de reinscrição em uma outra memória discursiva e, embora todas
as discussões ao longo da sequência tenham sido feitas em torno da figura da mulher e suas
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representações nas culturas, não houve nenhuma paródia produzida pelos alunos que chegasse
a tocar em algum aspecto dessa discussão tão rica e produtiva no cenário atual. O silenciamento
pode ser interpretado como um reforço da cultura do machismo, onde a voz das mulheres é
apagada e onde falar sobre o assunto ainda é considerado um tabu. O machismo é tão estrutural
e intrínseco na sociedade que essa questão sequer foi levantada por eles em suas produções.
Bakhtin (2003) afirma, que o ouvinte, em uma situação real de comunicação/diálogo, não adota
uma postura passiva, mas sim uma “atitude responsiva”, isso quer dizer que ele concorda,
discorda ou não se coloca diante daquilo que foi dito/escrito. O poder é algo difuso e horizontal.
Se a formação discursiva é um modelo de controle, a resistência acontece dentro dela. Sendo
assim, todas as exclusões acontecem dentro dessas dicotomias. Todos os discursos formam
parte das superestruturas e, em Foucault, o domínio do discurso é extremamente fundamental,
pois não basta apenas a possibilidade de agência.
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O ROMANESCO NO CINEMA ITALIANO CONTEMPORÂNEO
Luciana de Genova – Bolsista Capes
PPGLEN UFRJ
A presente pesquisa de doutorado propõe investigar a manutenção do romanesco, a
variedade dialetal de Roma, no cinema italiano contemporâneo com enfoque nos aspectos
identitários linguísticos. Escolhemos o cinema italiano para abordar o aspecto identitário
linguístico devido ao seu caráter plurilíngue, e à sua comprovada relevância na história linguística
pós-unitária, uma vez que, inicialmente, agiu como propagador de um modelo de língua (DE
MAURO, 1995) para, mais tarde, assumir o papel de “espelho das línguas” (SIMONE, 1987,
p. 53).
Optamos por um corpus formado por filmes italianos contemporâneos uma vez que
a presente pesquisa procura dar continuidade ao trabalho iniciado no mestrado, cujo estudo
diacrônico nos levou a abordar três filmes do pós-guerra até meados dos anos 1990. Como norte
para este trabalho, utilizamos os estudos de Sergio Raffaelli (2000, 2004, 2006), Fabio Rossi
(2006, 2007, 2015, 2017), Eusebio Ciccotti (2001), dentre outros.
Como recorte para a nossa apresentação, comentaremos sobre alguns dos filmes que
constituem o corpus para a discussão acerca da presença do romanesco no cinema italiano
contemporâneo. Seguindo a cronologia privilegiada nesta tese, a nossa proposta levou em
consideração alguns critérios para a seleção dos filmes. Primeiramente, a consulta de críticas
on-line sobre os filmes em que observamos a presença do romanesco. Para tanto, priorizamos
os que tivessem sido ambientados em Roma, e com impacto sobre o público no que se refere
ao sucesso de bilheteria.
O processo de seleção do corpus comprovou não só a presença do romanesco no
cinema italiano contemporâneo, mas nos levou a indagar “como” essa variedade permanece.
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De qualquer forma, sabemos que o cinema colaborou muito para a propagação do romanesco,
principalmente a partir do pós-guerra, como pudemos atestar em nossa dissertação de mestrado
(GENOVA, 2016), sobretudo pela sua carga de espontaneidade, contrapondo-se com a rigidez
representada pela língua standard.
Partindo da visão integral dos filmes, recorremos à transcrição de alguns trechos de fala
fílmica com a finalidade de explicitar a presença do romanesco nos personagens dos filmes
selecionados como metodologia a ser adotada em nossa pesquisa. Além das contribuições de
Rossi (1999), que focaram na análise linguística de filmes transcritos, consideramos relevantes
os estudos de Trifone (1993, p. 15), o qual afirma que a transcodificação da fala fílmica em
texto escrito1, isola a expressão linguística de fatores paralinguísticos dotados de importante
valor significativo, como a gestualidade, que serve de “apoio do discurso”, ou a entonação, que
é portadora da força ilocutiva do enunciado. Sendo assim, faremos constantemente recurso à
visão direta dos filmes, levando em consideração também esses elementos.
Dentre os filmes pesquisados e visionados, verificamos, também, que algumas dessas
histórias de ambientação romana remetem à periferia mostrando a degradação social e moral.
Fruto também do forte crescimento demográfico da cidade capitolina como, por exemplo, os
filmes denominados por alguns críticos como neoneorrealistas: L’odore della notte (1998),
Non essere cattivo (2015), ambos de Claudio Caligari, Romanzo criminale (2005), de Michele
Placido, Lo chiamavano Jeeg Robot (2016), de Gabriele Mainetti, Suburra (2016), de Stefano
Sollima.
O início dos 1990 é, nas palavras de Rossi (2015, p. 193), um momento crucial do
cinema italiano, uma vez que se afirmam novas instâncias realistas na encenação fílmica da
palavra. Nos anos 90, foram muitos os filmes que retomaram situações mais realistas que, de
certo modo recuperaram as características estilísticas da experiência do neorrealismo dos anos
40 e 50, adaptando ao mundo moderno. Inicialmente, o termo neoneorrealismo foi usado de
maneira depreciativa por vários críticos2 para indicar os tipos de filmes que tentam descrever
uma situação social atual reproduzida em todos os seus aspectos, principalmente o linguístico.
Os traços mais comuns com o neorrealismo são vários: o uso de uma linguagem mais coloquial,
usada para identificar situações e dar um corte mais verdadeiro à história; o cenário nos subúrbios
e bairros populares; a condição mais pobre dos protagonistas; a narração de eventos plausíveis
1 Assim como no mestrado, nos basearemos na metodologia de Fabio Rossi (1999, p. 22-31), que, por
sua vez, se fundamentou nos estudos de Pagliaro (1970), Voghera (1992c), Bazzanella (1994, p. 84-92)
e MacWhinney (1995).
2 O termo é de Mereghetti, que em seu dicionário de filmes de 1998 (BALDINI & CASTOLDI, 1997
p. 1994), citado por E. Ciccotti em seu trabalho intitulado Il romanesco nella finzione cinematografica:
1943-1995, cit. descreve Ultrà através dos termos “neoneorrealista” e “fintorealista”, menosprezando-o
por causa de duvidosos “pretextos sociológicos ou documentarísticos”.
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e atuais; consciência do protagonista de sua situação vivida como uma eterna luta contra a vida
que, na maioria das vezes, se perde.
Trata-se de filmes gravados ao vivo, caracterizados por um forte realismo e por temáticas
que vão da análise sociológica ao aprofundamento psicológico. No que tange especificamente
ao romanesco fílmico das últimas décadas do século XX, Trifone (1993, p. 14) observa que tal
variedade nasce na marginalidade do mundo das drogas e é privada de prestígio. Além disso, é
carregada de expressividade e de transgressão, determinando a afirmação de usos linguísticos
inicialmente relegados aos âmbitos marginais. O cinema penetra nesses ambientes com
resultados de muito interesse linguístico, a começar pelo primeiro filme de Claudio Caligari,
Amore tossico, de 1983, assim como os filmes antes nominados.
Os anos 1990 serviram de palco para muitos filmes com esse romanesco, considerado
uma variante de menor prestígio, com novas gírias que representam a degradada periferia
da capital como nos filmes antes citados que compõem o nosso corpus. Dentre os filmes
selecionados, alguns pertencem ao gênero cômico como, por exemplo: Colpi di fulmine (2012),
de Neri Parenti, Smetto quando voglio (2014), de Sydney Sibilia, Non si ruba a casa dei ladri
(2016), de Carlo Vanzina, Poveri ma ricchissimi (2017), de Fausto Brizzi, Come un gatto in
tangenziale (2017), de Riccardo MilanieBenedetta follia (2018), de Carlo Verdone.
Ao considerar o aspecto linguístico, Rossi (2015, p. 191) afirma que a comédia italiana
(ou comédia à italiana) sempre fez um uso da língua “paradigmático”, colocando em evidência
a sua dupla natureza: de um lado a máscara linguística dos cômicos que, de um lado, sublinha
(como uma caricatura) os traços locais e, de outro, os padroniza, estereotipa.
Pensando, então, nas origens desse gênero cinematográfico, o papel do italiano cômico
dublado utilizado era, segundo Rossi (2015, p. 191), parecido ao que Pasolini, na literatura,
atribuía ao “discurso indireto” (PASOLINI, 1972, p. 356-57), ou seja, quando um autor, em vez
de dar a palavra a um personagem para fazê-lo falar de modo verossímil, se apropria de sua
língua recriando-a. Por outro lado, como atestado em nossa dissertação de mestrado (GENOVA,
2016, p. 54) somente o uso do dialeto, a fala oral e a gravação ao vivo consentiram uma fala
mais verossímil, contraposta ao discurso indireto de tantas comédias italianas, mas também de
tantos filmes do neorrealismo e do cinema de autor.
O filme Smetto quando voglio (2014), primeiro de uma trilogia, é uma comédia
dirigida por Sydney Sibilia. Conta a história de Pietro Zinni, um pesquisador talentoso em
neurobiologia que, após os cortes na Universidade, é despedido. Sem perspectiva de trabalho,
decide convocar os melhores entre os seus ex-colegas que, apesar das competências, vivem
à margem da sociedade trabalhando como empregados, quer em postos de gasolina, quer em
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restaurantes lavando louça ou ainda como jogador de poker, e os convence a criar e vender uma
droga sintética no mercado.
O pedaço de papel, no caso, o diploma, não significa absolutamente nada. Tanto é que o
paradoxo de Smetto quando voglio de Sidney Sibilia mostra-se tão possível, como na cena em
que Andrea De Sanctis, um antropólogo, procura emprego num ferro-velho. Na entrevista de
trabalho, o personagem se exprime e se veste tentando parecer uma pessoa pertencente a uma faixa
da sociedade menos privilegiadae que, consequentemente fala em romanesco. Contudo, em seu
discurso inventado, se trai ao pronunciar um termo técnico (un’aspra diatriba legale/ “violenta
polêmica legal”), pouco provável na fala de uma pessoa sem instrução, sendo descoberto como
um “licenciado”, logo uma pessoa não “confiável”: Non siete affidabili, dizendo também que
não empregaria pessoas com diploma: Io sono stato chiaro, non assumo laureati. Ao final da
entrevista o empregador o convida a “ter experiências de vida, a envolver-se em problemas,
viver a rua”: Senti rigà, fatte un po’ de sperienza de vita... mettite nei guai... vivete la strada...
e poi magari ritorni...
Na cena seguinte, dois dos ex-colegas latinistas que trabalham num posto de gasolina
mostram a diferença entre os dois mundos por meio da língua que eles falam: de um lado o
cliente que fala um mix de romanesco e inglês (Maschio, cheme fai pure un checkalle gomme?
“Macho, me faz também um check nos pneus?”) e os dois estudiosos que falam somente em
italiano standard ao ponto de debocharem do modo como o cliente se exprime ao pedir para o
latinista verificar os pneus: Un check alle gomme... Nonostante la cacofonia ho sempre trovato
molto affascinante quando il ceppo anglossassone va a contaminare la lingua vernacolare/
“Um check nos pneus... Apesar da cacofonia eu sempre achei fascinante quando uma palavra
de origem anglo-saxã contamina a língua vernacular”, e acrescenta ainda: È chiaro che questo
si manifesta in ambienti poco alfabetizzati, per non dire.../ “É claro que isso se manifesta em
ambientes pouco alfabetizados, para não dizer...”. A este ponto, o cliente fica furioso, se exprime
por meio de palavrões: Ma che cazzo stai a dì? e diante da arrogância do frentista latinista Va
via? / “Vai embora?”, o cliente parte para as vias de fato e agride o outro amigo latinista com
um soco: No, a questo mo gli spacco la faccia! “Não agora eu vou quebrar a cara dele!”.
Já a outra comédia, Benedetta follia (2018), de Carlo Verdone, conta a história de
Guglielmo, interpretado pelo próprio diretor. Proprietário impecável de uma loja que vende
itens religiosos no centro de Roma, Guglielmo é totalmente absorvido pelo trabalho e suas
relações com bispos e cardeais no seu dia-a-dia, ao ponto de não perceber que seu casamento
está em ruínas. À procura de uma vendedora para a sua loja, Guglielmo conhece Luna, uma
garota romana de periferia com problemas financeiros, disposta, mas inapropriada para aquele
ambiente formal. A partir desse dia nada será o mesmo de antes: Luna o inscreve no “Lovit”,
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o aplicativo de relacionamento do momento, e Guglielmo descobre um mundo até então
desconhecido para ele.
Também nesse filme há uma cena que mostra uma entrevista de trabalho, só que,
diferentemente da cena de entrevista que vimos anteriormente em Smetto quando voglio, em
que o ambiente pedia o uso do romanesco, já que o entrevistado finge não ter instrução para
obter um lugar de trabalho em um ferro-velho, nesta há um embate inicial entre o entrevistador
(Guglielmo) e Luna, a entrevistada. Enquanto que em Smetto Andrea De Sanctis é capaz de
reproduzir todo o continuum linguístico romano, ou seja, desde a variedade dialetal até o
italiano standard, passando pela variedade média, Luna se expressa utilizando principalmente a
variedade média e dialetal, destoando do ambiente hiper-formal da loja e da figura de Guglielmo.
Já a partir das primeiras cenas percebemos uma certa rigidez no modo de ser de Guglielmo
que se traduz nas suas falas em italiano standard, embora oscile na direção da variedade média,
com a presença de traços fonéticos do romanesco (so’/sono ‘estou’; de/di ‘de’), típico de um
romano de classe média, o que é muito comum na vida real, tornando sua fala bastante crível.
Nos diálogos a seguir, Luna entra na loja no momento que Guglielmo está fechando a porta
para o almoço. Já do início Guglielmo demonstra não estar disposto a fazer nenhuma entrevista
e percebe-se pela sua expressão que desaprova o modo como ela estava vestida (shorts curto
e salto alto) e as suas falas em romanesco: So’ venuta pe a anuncio / “Eu vim por causa do
anúncio”.
Visivelmente contrariado, Guglielmo dá por encerrada a entrevista, mas, Luna o convence
a assumi-la por um mês com a condição que fale menos em dialeto: io l’assumo per un mese,
con una preghiera, con una preghiera, mi stia ad ascoltare... di parlare meno dialettale! / “eu a
assumo por um mês com um pedido, com um pedido, me escute, fale menos dialetal”.
Em Come un gatto in tanzenziale o protagonista Giovanni preside um think tank que
está conduzindo, em nome do Parlamento Europeu, um estudo sobre a situação das periferias
italianas, às quais serão concedidos fundos para apoiar atividades empresariais de pessoas
em dificuldades econômicas. Ao voltar de Bruxelas, Giovanni descobre que sua filha de 13
anos, Agnese, está namorando Alessio, um contemporâneo do difícil bairro periférico romano
conhecido como Bastogi.
Quando chega ao prédio onde Alessio mora com a mãe, Monica, Giovanni tenta dissuadir
sua filha de frequentar pessoas de tão baixo status social. Nem Mônica está entusiasmada com a
ideia de que seu filho namore uma pessoa de outra classe social, então Giovanni tenta se aliar à
mulher para fazer os meninos pensarem. No entanto, a união entre os dois jovens está destinada
a durar. Nesse momento, Giovanni e Monica relutantemente começam a se frequentar e, assim,
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entram em contato com suas famílias.
No decorrer do filme, ambos os pais lutam para se estabelecer em uma realidade que
eles percebem tão longe de seu modo de vida. Embora com tons de comédia, o filme mostra
uma periferia degradada de uma Roma multiétnica e a incomunicabilidade social entre ele,
Giovanni (Antonio Albanese), pai da adolescente Agnese apaixonada por Alessio, e ela, Monica
(Paola Cortellesi), mãe do garoto da periferia. Incomunicabilidade que se torna gritante quando
Giovanni, pensativo, pergunta a Monica como pode ser que, embora sendo ambos italianos,
apesar de comerem as mesmas coisas, eles não se dão bem, e ela responde Tu prendi il cibo in
rosticceria, i miei sono avanzi della mensa / “Você pega comida no restaurante, as minhas são
sobras da mesa”.
Imerso em seus próprios privilégios, com uma casa no centro e com o projeto de
reconstruir os subúrbios italianos, tenta convencer o Parlamento Europeu de que “é nos subúrbios
metropolitanos que se joga o futuro da Europa”. Os mesmos subúrbios metropolitanos onde ele
nunca esteve, mas que ele defende.
Concluindo, partimos do pressuposto da fala fílmica (diálogos dos atores) como um texto
falado (e, logo, também escrito anteriormente), sendo necessário levar em conta o trabalho que
está por trás de uma produção cinematográfica e, portanto, ter em mente que um filme é, acima
de tudo, um trabalho coletivo, feito por muitas mãos. Precisamente por essa razão, o texto a ser
recitado passa por tantos filtros que é difícil entender até mesmo quem é o verdadeiro autor. Da
mesma forma que buscar o verdadeiro dialeto romano nos filmes provavelmente está errado.
A nossa proposta de tese teve como objetivo principal trazer alguns aspectos relativos
ao uso do romanesco na cinematografia contemporânea, como forma de dar continuidade
aos estudos iniciados no mestrado. O estudo diacrônico sobre o cinema italiano, apresentado
no primeiro capítulo, foi fundamental para a nossa pesquisa, porque podemos afirmar que o
cinema, a partir da segunda metade do século passado, reflete o repertório do italiano nas suas
variedades (GENOVA, 2016, p. 162).
Dentro do panorama do uso dos dialetos, o romanesco sempre ocupou um lugar de
destaque, sendo, por sua proximidade estrutural com o italiano, a variedade linguística mais
usada e a que mais respondia às necessidades dos produtores, além da mais compreendida
pelo público. Ainda, a visão dos filmes selecionados nos permitiu verificar que ainda hoje o
romanesco é usado para caracterizar os personagens mais populares, ou seja, os personagens
são conotados mais diastraticamente do que diafasicamente, uma vez que o romanesco esteve
mais presente nas falas das pessoas das classes menos privilegiadas.
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CONTEXTOS FAVORECEDORES PARA O APAGAMENTO DO
OBJETO DIRETO ANAFÓRICO E O CLÍTICO DE 3° PESSOA: UM
ESTUDO CONTRASTIVO ENTRE O ESPANHOL DA VARIEDADE
DE QUITO E O PORTUGUÊS DO BRASIL
Marcelo Henrique Silva dos Santos – Bolsista Capes
PPGLEN UFRJ

1. Introdução
O presente artigo se insere na perspectiva gerativista da linguagem Chomsky (1996) e
objetiva verificar os conjuntos de traços [+/-animado, +/-definido, +/- específico] que favorecem
a seleção da estratégia de retomada por clítico e do apagamento do objeto direto anafórico
no espanhol da variedade de Quito (Equador) bem como levantar ocorrências no que tange à
produção dessas estratégias de retomada. Analisamos três entrevistas do corpus COREC (Corpus
Oral de Referencia de Español en Contacto) da variedade do espanhol de Quito. As hipóteses
aventadas para a composição desse trabalho foram: (i) os traços [-] animado, [-] definido, [-]
específico condicionam o apagamento do objeto direto e são contextos favorecedores para
a seleção dessa estratégia e os traços [+] animado, [+] definido, [+] específico favorecem a
retomada por clítico.
2. Sobre a noção de anáfora
A fim de descrever o fenômeno anafórico em diferentes abordagens, traremos, a seguir,
duas noções especificadas pelos seguintes autores: Huang (2004) e Maia (1997, 2012). Umas
das noções centrais para o desenvolvimento desse trabalho é a referencialidade, (Maia, 1997).
Para esse autor, uma das exigências da referencialidade é a presença de um referente que
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contenha um conteúdo gramatical compartilhado.
Ampliando a noção de anáfora para sua correferência, Maia (2012:1) afirma que a
anáfora é considerada por excelência uma questão linguística. Para o autor, a correferência
anafórica estaria correlacionada aos fundamentos centrais da linguagem. Além disso, vale
salientar que segundo Maia (2007), o processamento das sentenças humanas é caracterizado,
essencialmente, pela compreensão das relações anafóricas. Vejamos o exemplo retirado do
corpus COREC referente à cidade de Quito:
1) (…) entonces yo allá veía que las pastoras cómo lo criaban [a los animalitos] y yo
también colaboraba y jugaba con ellos.
No exemplo acima, vemos que há um processamento anafórico em que o clítico lo
está retomando anaforicamente o referente “a los animalitos” estabelecendo assim uma relação
anafórica.
Ao tratar da categoria vazia no chinês, Huang (2004) demonstra uma comparação
da categoria desse idioma com a de outras línguas, como o espanhol, o francês, o inglês e o
italiano. Além disso, em relação a essa abordagem, enfatiza que há uma distinção no que diz
respeito à posição de sujeito e objeto direto. Cabe destacar, que nos interessa aqui essa última.
Em se tratando do chinês, o autor especifica que uma categoria vazia em posição de objeto é
considerada uma variável, pois possui um referente fixo no discurso. Ao princípio do texto,
apresenta em seu estudo, uma definição acerca de anáfora. “ANAPHORA can be defined as a
relation between two linguistics elements, in wich the interpretation o fone (called anaphor) is
in some way determined by interpretation of the other (called an antecedent)”. Huang (2004,
p. 288)1
Vejamos os exemplos abaixo retirados da entrevista do corpus do COREC da variedade
do espanhol de Quito – amostra 2:
2) a- E1TL y [a tu hijito] / ¿qué le hablas? // I1TL [a mi hijo] le hablamos Kichwa//
A partir da demonstração do exemplo, vemos que a interpretação do anaphor (elemento
anaforizado) le é concedida pelos referentes “a mi hijo” e “a tu hijito.

1 Tradução nossa: “a anáfora pode ser entendida como uma relação entre dois elementos linguísticos
em que a interpretação de um (chamado de elemento anaforizado) é de algum modo determinado pela
interpretação do outro (chamado antecedente)”.
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3. A inversa assimetria entre o pb e o espanhol
Para González (1994), o Português brasileiro (PB) e o espanhol são línguas de grande
proximidade e apresentariam uma inversa assimetria no que diz respeito ao preenchimento
das posições dos argumentos. No PB, há uma preferência pelo preenchimento do sujeito e
apagamento do objeto. Inversamente, no espanhol, há uma preferência pelo apagamento do
sujeito e o preenchimento do objeto. No que diz respeito ao clítico na língua espanhola, podemos
destacar como vimos em Kato (2005), que esse pronome faz parte da gramática nuclear2 do
falante diferentemente do português que faz parte da sua gramática periférica, visto que tal
pronome é inserido na gramática do falante no contexto formal, de escolarização.
Estudos como os de Cyrino (1994) e de Galves (2001) constatam que há um
enfraquecimento do sistema dos clíticos no Português do Brasil (doravante PB) em detrimento
da seleção do uso das demais estratégias de retomada. No PB, o clítico acusativo não faz parte
da gramática nuclear do falante, mas sim da gramática periférica, uma vez que é uma estrutura
que, como já mencionamos neste artigo, não faz parte do processo natural de aquisição da
linguagem. No entanto, este elemento pode ser aprendido por meio da exposição aos estímulos
e de acordo com Correa (1991) o indivíduo o pode produzir tanto na fala quanto na escrita
mediante ao processo de ensino-aprendizagem. Em relação às estratégias de retomada do
objeto direto no PB, há uma tendência ao condicionamento da omissão do objeto direto e o
desaparecimento do clítico. No que diz respeito ao objeto nulo, Duarte (1989) postula que há
uma clara preferência no seu uso e, por isso, seria a estratégia favorita para a substituição do
clítico. Além disso, (cf. Duarte, 1989:27) argumenta que a preferência pela eleição da categoria
vazia no grupo de jovens e universitários mostra que o sistema pronominal evidente no PB está
em um processo de variação.
3.1. O sistema pronominal do português
O Português do Brasil (PB) dispõe de um paradigma pronominal que apresenta um
caso peculiar no que diz respeito ao domínio românico já que os objetos de primeira e segunda
pessoa são clíticos enquanto o de terceira pessoa é um pronome fraco. (cf. Galves, 2001:154).
O próximo quadro ilustra a composição do paradigma pronominal no PB considerando a língua
falada culta.
2 Segundo Kato (2005) a gramática Nuclear (doravante GN) abarca os elementos que compõem
a competência natural dos falantes, determinada no processo natural de aquisição da linguagem ao
longo de sua infância. Por outro lado, a gramática periférica é caracterizada como uma plataforma que
armazenaria os componentes contidos na gramática nuclear como os resíduos de mudança, inovações
linguísticas e empréstimos. Estes elementos estão presentes na estrutura da gramática periférica que se
refere a um aprendizado adquirido não de uma maneira natural, mas de uma forma social.
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Nominativo
eu
você
ele

Acusativo
me
te / você
o / ele

Quadro 1: Galves (2001, p. 155)

Dativo
me
te / lhe / a você
lhe / a ele

Conforme observamos no quadro acima que representa o sistema pronominal falado
do PB, os pronomes acusativos e dativos demonstram uma alternância no que concerne a 2°
e a 3° pessoas, respectivamente, dos pronomes não-clíticos você e ele, com os clíticos te, lhe,
e o. Quanto ao clítico acusativo, Galves (2001) sugere que há uma substituição progressiva
não apenas pelo pronome tônico ele, mas também pelo objeto nulo. A seguir, iremos nos ater a
descrição do sistema pronominal do espanhol.
3.2. O sistema pronominal do espanhol
A Gramática Descritiva (1999) além de fazer alusão à estratégia de retomada por
clítico, estratégia mais produtiva do espanhol, faz referência a outras estratégias. O apagamento
de objeto direto estaria relacionado a referentes (+/- animado, +/- definido, +/- específico)
enquanto a retomada de pronome tônico estaria vinculada à duplicação do objeto direto que
necessariamente estaria acompanhado da preposição “a” clítico (Lo vi (a él).)3. Em relação ao
espanhol, não encontramos evidências de estudos que descrevessem a estratégia de retomada
por SN.
Para Palacios (2005), o sistema pronominal de clíticos pode ser classificado de duas
formas: distinção de casos e diferenciação de gêneros. Nesta perspectiva, no que diz respeito ao
paradigma de distinção de casos o pronome le estaria relacionado ao caso dativo e o pronome
lo ao caso acusativo ([Las medicinas] lo compraron). No exemplo, vemos que o clítico lo está
correlacionado a um referente feminino “las medicinas”. No sistema em que há a distinção de
gênero utilizamos o pronome le para fazer referência ao objeto indireto (caso dativo), lo para
objeto direto (referentes masculinos) e la objeto direto (referentes femininos) (Me permitieron
educarla -> lachica).
4. Os traços de animacidade, definitude e especificidade
Levando em consideração que nossa pesquisa se enfoca em um estudo referente ao
conjunto de traços que favorecem ao apagamento do objeto anafórico no espanhol da variedade
de Quito, nos apoiaremos em estudos como o de Lage (2010) para animacidade, Laca (1999)
para definitude e Leonetti (1999) para especificidade.
3 Exemplo de Fernández Soriano (1999, p. 1229).
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4.1. O traço de animacidade
Tradicionalmente, nas línguas naturais, a animacidade é concebida como um traço
semântico que tem repercussão nas operações sintáticas e tem como base as questões ontológicas,
por exemplo, a hierarquia (homem > animal > planta > objeto) que facilitariam a classificação de
um nome como [+/- animado]. Deste modo, na sentença (4a) o termo em destaque apresentaria
um traço [+ animado] enquanto na sentença (4b) seria [- animado].
3) (a) Le vi a la niña.
(b) Le vi a la casa.

(c) Siempre le estamos haciendo [la sopa paraguaya].
(d) La policía le desalojó [el lugar].

Nesses exemplos, o clítico “le” não parece sofrer influência do traço de animacidade.
Em contrapartida, nos exemplos 3 (c) e 3 (d) vemos que os objetos diretos “la sopa paraguaya”
e “el lugar” aparecem pronominalizados pelo clítico “le” e recebem o traço [-animado]. Assim,
ao contrário dos dois primeiros exemplos, notamos que este pronome é influenciado pelo traço
de animacidade.
4.2. O traço de definitude
Quando tratamos dos determinantes na língua espanhola e na língua portuguesa,
consideramos que a classe sintático-semântica desses inclui além do artigo, os quantificadores,
os pronomes demonstrativos, os possessivos e também uma série de elementos cuja noção
semântica está dominada pelas noções de identidade ou de quantidade, como, por exemplo,
innumerables, otros, diversos, numerosos, diferentes. Laca (2009) sugere que a definitude
estaria vinculada aos artigos. Sendo assim, os definidos apresentariam o traço [+ definido]
enquanto os indefinidos e os demais determinantes o traço [-definido]. Ilustramos a explicação
com o exemplo extraído de Leonetti (1999) “Eduardo, Carlos y Joaquín son (miembros/ los
miembros) del grupo.”
No exemplo acima, observamos a presença do artigo definido “los” diante da sua
ausência. Com efeito, a versão da frase sem o artigo, não nos faz saber se Eduardo, Carlos e
Joaquín são os únicos membros do grupo. No entanto, a presença do artigo na frase delimita o
evento em questão confirmando que somente os três, ou seja, Eduardo, Carlos e Joaquín são, de
fato, os únicos membros do grupo.
4.3. O traço de especificidade
A especificidade é uma noção importante, pois descreve, de uma forma adequada, as
interpretações dos sintagmas nominais definidos e indefinidos com vistas a demonstrar de forma
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correta não só sua distribuição sintática, mas também explicar vários fenômenos gramaticais
supostamente desligados da gramática dos artigos (cf. Leonetti, 1999). Demonstraremos a
funcionalidade desse traço, a partir dos exemplos extraídos de Rivero (1999) e Leonetti (1999):
4) (a) Cómprame (los, unos) pasteles [que son de chocolate que tienen guindas]
(b) Cómprame (los, unos) pasteles [que sean de chocolate que tengan guindas]
Considerando os exemplos supracitados, a primeira diferença que observamos nas
frases em espanhol diz respeito à forma com a qual os verbos estão expressos. Em 4a temos
uma situação concreta que é evidenciada por um SN [+ específico]. Por outro lado, em 4b
nos encontramos diante de uma sentença hipotética e de uma situação pouco provável de ser
realizável que é demonstrada por um SN [- específico]. Por essa razão, o fato do verso estar no
presente do indicativo contribui para que a frase tenha uma leitura [+ específica]. No entanto, a
presença do verbo no presente do subjuntivo permite uma leitura [-específica].
5. Metodologia e resultados
A metodologia do nosso trabalho está centrada na análise de três entrevistas do corpus
do COREC (Corpus Oral de Referencia de Español en Contacto) da variedade do espanhol da
cidade de Quito. Os informantes das entrevistas selecionadas entre os anos de 2012 e 2014
correspondem a duas mulheres e um homem, com idade entre 23 e 37 anos. As entrevistas
têm duração de aproximadamente 23 minutos. Consideramos, em nossas análises, os contextos
favorecedores para a realização das estratégias de não retomada, a saber, os traços de
animacidade, definitude e especificidade e também a tipologia verbal e o argumento. A seguir,
nos dedicamos a análise dos nossos dados.
Vejamos o seguinte gráfico:
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No que diz respeito às três estratégias de retomada investigadas neste trabalho,
contabilizamos 24 ocorrências. Diante do exposto, podemos observar que a estratégia que
obteve maior seleção pela maioria dos informantes foi o pagamento de objeto direto anafórico,
com um percentual total de 62,5%. Estudos como os de Palacios (2005) descrevem algumas
variedades do espanhol que dispõem da possibilidade de apagar o objeto, tal como ocorre no
Português do Brasil (doravante PB). A autora propõe que o apagamento do objeto direto é um
fenômeno linguístico que tem lugar em distintas variedades do espanhol, tais como destaca
(Equador, Paraguai, Colômbia, Argentina), principalmente, no contexto de terceira pessoa
quando o referente possui o traço [-] animado. Observemos o exemplo a continuação:
5) Vas a llenar [la casa] [-] animado, [+] definido, [-] específico) / vas a invadir Ø de
piedras” ¿no? / le digo “sí: mami:ta / pero eh: me pareció bonita[ la piedrita ][-]
animado, [+] definido, [-] específico / entonces me Ø traje” ¿no? //
No exemplo acima, há dois apagamentos. No primeiro, o referente “la casa” não está
sem recuperado na sentença pelo verbo “invadir”. Cabe destacar que encontramos em nossa
análise outros dados de apagamento em contexto de infinitivo o que não era esperado já que esse
contexto parece favorecer a retomar por clítico. No segundo exemplo, temos o complemento
direto do verbo “traer”, “la piedrita”, que não está sendo retomado na sentença.
A segunda estratégia mais produtiva nos nossos dados foi a retomada por SN com 25%
de ocorrências.
6) I1.TL ¿no? entonces y que-con los jóvenes que he conversado igual los papás ya no
hablan [Kichwa] // [-] animado, [-definido], [-] específico
I1.TL ya no / no hablan Kichwa/ pero ehm: eh/ eh estoy: in-pensando / y he conversado
con ellos de que tenemos que recibi:r unas clasecitas por lo menos lo básico ¿no? / a saluda:rnos
y así //
Em 6, temos o SN “Kichwa” sendo retomado pela mesma estratégia.
A retomada por clítico foi apenas a terceira estratégia com mais ocorrências. Esse fator
nos chamou a atenção uma vez que o espanhol é uma língua que tende usar cliticização para
retomar alguma informação.
7) 1TL aquí que allá: // allá la gente: ... / o sea comía / co-... se come comi-eh: / granos...
que nos da la naturaleza / naturalmente: sin químicos / [-] animado, [-] definido,
[+] específico.
I1TL y hasta ahora le seguimos haciendo así sin químicos.
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No exemplo acima, o referente “granos... que nos da la naturaleza / naturalmente:
sin químicos” é retomado pelo pronome “le”. Posteriormente, demonstramos quais traços
foram relevantes para a seleção das estratégias.
TABELA GERAL DE TRAÇOS
ESTRATÉGIAS

+
ANIMADO

–
ANIMADO

+
DEFINIDO

–
DEFINIDO

+
ESPECÍFICO

–
ESPECÍFICO

APAGAMENTO

0%
0oc de 2oc

62,5%
15oc de 24oc

62,5%
10oc de 16oc

50%
5oc de 10oc

50%
2oc de 5oc

56,6%
13oc de 23oc

REPETIÇÃO
DE SN

0%
0oc de 2oc

33,4%
8oc. de 24oc

25%
4oc de 16oc

40%
4oc de 10oc

25%
1oc de 5oc

39,1%
9oc de 23oc

CLÍTICO

100%
2oc de 2oc

4,1%
1oc de 24oc

12,5%
2oc de 16oc

10%
1oc de 10oc

25%
2oc de 5oc

4,3%
1oc de 23oc

Tabela 2

Visualizando tabela 2, podemos notar que em relação ao apagamento o traço [-] animado
se mostrou mais saliente, seguido de ocorrências com referentes [-] específico e [+] definido.
No universo investigado, o conjunto desses traços se mostrou mais produtivo na seleção do
apagamento de objeto direto anafórico tendo em vista que foram os resultados mais expressivos
que levantados aqui. Os traços [-] animado e [-] específico confirmaram nossa hipótese para o
apagamento ao passo que o baixo índice do traço [-] definido não era um resultado esperado.
Não tivemos em nossos dados nenhuma ocorrência de apagamento com o referente [+] animado,
o que nos leva pensar que o traço [-] animado é um fator determinante para o apagamento. No
tocante à estratégia de retomada de SN, os traços [-] animado, [-] definido e [-] específico foram
contextos favorecedores para a seleção dessa estratégia. No que diz respeito à produção da
retomada por clítico, os traços que favoreceram tal seleção foram os traços, [+] animado, [+]
definido e [+] específico.
Considerações finais
Este artigo teve por finalidade descrever o comportamento do objeto direto anafórico no
espanhol da variedade de Quito (Equador) e identificar o conjunto de traços [+/-] animado, [+/-]
definido, [+/-] específico influencia a seleção da retomada e do apagamento de objeto direto
anafórico (ODA).
Com base nos nossos dados, pudemos verificar que, no recorte proposto neste estudo,
o apagamento de objeto direto foi a estratégia mais produtiva tendo como traços [-] animado,
[+] definido e [+] específico refutando nossa hipótese, já que o traço [+] definido foi mais
produtivo que o traço [-] definido. Em relação à realização do clítico, os traços [+] animado, [+]
definido e [+] específico foram os contextos favorecedores para realização dessa estratégia, o
que confirma nossa segunda hipótese.
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Como passos futuros, pretendemos ampliar a quantidade de entrevistas a serem
analisadas para este escopo de trabalho e verificar outros fatores que possam estar favorecendo
a realização das duas estratégias de retomada como a distância entre o referente e o elemento
que está sendo retomado.
Esperamos que este trabalho possa contribuir, futuramente, para o campo de estudos
descritivos da sintaxe da língua espanhola e que também preencha uma possível lacuna no que
diz respeito aos estudos de aquisição de L1.
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“DE SUA MAIS HUMILDE SERVA...”: EDIÇÃO E ESTUDO DE UMA
CORRESPONDÊNCIA PARA DOM PEDRO II
Maria Elisa Lima de Souza – Bolsista PIBIC
IC UFRJ1
1. Introdução
O objetivo da presente comunicação é dar notícias sobre o trabalho que vem sendo
realizado de edição e estudo do rascunho de um manuscrito escrito por Sarah Poulton Kalley
com a intenção de enviá-lo para o Imperador Dom Pedro II, além de traduzi-lo já que o
manuscrito foi redigido em inglês. O material levantado está sendo editado sob os rigorosos
preceitos da Filologia, tomada aqui como Crítica Textual (CAMBRAIA, 2005), de acordo com
as normas do Laboratório de Estudos Filológicos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(LabEFil). Com este trabalho, será disponibilizada uma edição semidiplomática para diversos
estudos linguísticos, considerando distintos níveis, como o grafo-fônico ou o morfossintático,
por exemplo.
2. Breve Comentário sobre a remetente do manuscrito: Sarah Poulton Kalley.
Sarah Poulton Wilson nasceu em 25 de maio de 1825, em Nottingham, Inglaterra. Uma
jovem criada por uma tradicional família Inglesa, sempre foi motivada a envolver-se com
estudos de língua, música e ensino. Com certeza, os seis anos em que estudou no colégio de
moças também contribui para o que Sarah viria a ser no futuro. Aos 27 anos casou-se com o Rev.
Robert Reid Kalley, tornando-se então Sarah Poulton Kalley. Juntos desenvolveram, durante os
anos de 1853 e 1854, um trabalho com Madeirenses exilados em Illinois, Estados Unidos. Em
1855 chegaram ao Brasil e juntos entram para a história do protestantismo brasileiro, ao fundar
no Brasil a primeira congregação protestante brasileira a cultuar em português, hoje conhecida
1 Graduanda em Letras: Português/Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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como a denominação Congregacional. Como já mencionado, desde muito nova, Sarah Kalley
foi uma pessoa de grande expressão, e não foi diferente durante os 21 anos em que viveu no
Brasil (1855-1876). A expressividade de Sarah e de seu esposo chamou a atenção de alguém
muito especial. Em 28 de fevereiro de 1860 recebeu, em sua casa, a ilustre visita do Imperador
Dom Pedro II. Nesse período, o casal residia em Petrópolis, Rio de Janeiro, mesma cidade
em que vivia a Família Imperial Brasileira. Rocha (1941), Cardoso (2005) e Almeida (2014)
relatam que Sarah sentiu-se surpresa com a visita.
3. Onde está guardado esse manuscrito?
Os livros contam sobre a iluste visita do Imperador, mas as cartas comprovam esse
evento. O arquivo da Biblioteca Fernandes Braga, da Igreja Evangélica Fluminense (BFB),
instituição religiosa organizada pelo casal, dispõe de uma rica coleção documental. Entre
livros, atas, cartas, diários, jornais etc, foi possível localizar o rascunho de uma carta que
Sarah provavelmente enviou a Dom Pedro II, relatando sobre o ocorrido na visita e sobre o
prazer que teria em recebê-lo novamente. O documento não está disponível online, pois a BFB
ainda não possui site ativo para consulta. Só é possível ter acesso ao documento consultando-o
pessoalmente.
4. Algumas normas, a edição semidiplomática e a tradução
4.1. Normas
Para a fixação do texto transcrito, foi adotada a edição semidiplomática, que significa
que haverá alguma intervenção por parte do filólogo. Para isso serão aplicadas algumas normas
utilizadasno Laboratório de Estudos Filológicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(LabEFil), adaptadas do Projeto para a História do Português Brasileiro (PHPB).
•

As abreviaturas serão desenvolvidas, marcando-se - em itálico - as letras omitidas.

•

A pontuação original será mantida.

•

Intervenções de terceiros no documento original devem aparecer em nota de rodapé
informando-se a localização.

•

Letra ou palavra(s) simplesmente não decifradas, sem deterioração do
suporte,justificam intervenção do editor com a indicação entre colchetes conforme
o caso: [?]para letras, [inint.] para vocábulos e [inint. + n linhas] para a extensão de
trechosmaiores.

•

Inserções do escriba ou do copista, se na entrelinha do documento original, entram
na edição em alinhamento normal e entre os sinais: <>; < >, se na entrelinha superior;
< >, se na entrelinha inferior.
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•

A mudança de fólio ou página receberá a marcação entre colchetes: Exemplos: [fol.
1r]; [fol. 1v].

4.2. A edição semidiplomática
[fol. 1r]
Gerheim. Petropolis..
March 1first 1860
To His Imperial Majesty
Don Pedro Segundo
5Sire
Permit me to express my extreme
segret that I was prevented by
severe indisposition from personally
receiving your Magesty on the occasion
10of your vistit on the 28 [..] ultimo.
I am now, I thank God, much
releived and hasten to present my grateful
and cordial acknouledg ment of the
konour so graciously conferred and to
15assure your Magest that if as any time
A i hould please you to command my
attendance, or to deegre to repeat your
visit here I shall es teem is a high honour
and sincere
information

pleasure

to

furnish

any

20whish [.] may be in my power to give.
Most of my travels have been des[inint.]
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[fol. 1v]
of incedents likely to interest your Magesty.
In Palestine houwerer I did not follow the
usual routine coursi of tourists but talking
with me a larse medecine chest and remaining
5 a few [inint.] in one place and a few soceks
in
another so as to become acquanted with the
people white beneftting their sick, and thus
travessing the country in diferrent dereesteours
I had opportununities which few enjoy of
10 oftaining information respecting both the
land and its inhabitants. A previous_
knowledg of Arabic enabled me to improve
these adiantages and with the assistance
of Roberts very corretc and beatiful
15 viws I migth perhaps be able te<
mentior>selate
a few facts wich may be new and
interesring to your Magesty.
I have the honour to subscribe [...]
Sire,
20with profound respect
your Magesty most humble serverant
4.3. Tradução do manuscrito
Para a tradução aqui estabelecida, não foi mantida a linearidade da carta.
“Permita-me expressar imenso pesar por estar impedida de receber a vossa
majestade pessoalmente pois estava acometida de uma indisposição severa na
ocasião de sua visita do último 28. Estou agora, agradeço a Deus, muito aliviada
e apresso-me para mostrar minha gratidão e reconhecimento da honra que
graciosamente fui conferida e garanto a Vossa Magestade que se em qualquer
tempo eu deva satisfazer suas ordens e comandos com minha assistência, ou
deseje repetir a visita aqui, irei recebê-lo com grande estima e honra e sincero
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prazer em fornecer qualquer informação que esteja em meu poder. A maior
parte da minha viagem foi marcada de incidentes que provavelmente irão
interessa-lo. Na palestina, no entanto, eu não segui minha rotina usual. Um
conhecimento anterior de comércio ajudou-me a melhorar as vantagens e com
a assistência de Robert, serei capaz de detalhar talvez alguns fatos novos que
devam ser de interesse de Vossa Majestade. Com a honra de subscrever-me.
Com meu mais profundo respeito, de sua mais humilde Serva”2.

Considerações Finais
Rocha (1941), Cardoso (2005) e Almeida (2014) ainda relatam que desse dia em diante
o Imperador construiu uma reconhecida amizade com o casal, retornando à casa para outras
visitas e para ouvir mais sobre as viagens do casal. O documento apresentado aqui é o rascunho
de um manuscrito escrito por Sarah Poulton Kalley com a intenção de enviá-lo para o Imperador
Dom Pedro II. Estamos em busca da possível versão final desse manuscrito, para saber se
foi entregue a Dom Pedro II. Essa busca está sendo feita no acervo da Fundação Biblioteca
Nacional e da Biblioteca do Museu Imperial de Petrópolis.
Referências
ALMEIDA, R. S. Vozes femininas no início do protestantismo brasileiro: escravidão, império,
religião papel feminino. São Paulo: Hagnos, 2014.
CAMBRAIA, C. N. Introdução à Crítica Textual. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
CARDOSO, D. N. Sarah Poulton Kalley: Missionária Pioneira na Evangelização do Brasil. São
Bernardo do Campo: Ed. do Autor, 2005
PROJETO PARA A HISTÓRIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO. Normas de Transcrição de
Documentos Manuscritos e Impressos: Edição Semidiplomática. Disponível em: <https://sites.
google.com/site/corporaphpb/home/normas-de-edicao-do-phpb-2a-versao>.
ROCHA, J. G. Lembranças do passado I; primeira fase – 1855 a 1864. Rio de Janeiro: Centro
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2 Tradução de Manoela dos Santos de Santana.
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FRANCÊS COM OBJETIVO ESPECÍFICO (FOS): DA NECESSIDADE
À ELABORAÇÃO DO MATERIAL
Milena Fonseca Santos de Oliveira
PPGLEN UFRJ
O ensino de línguas estrangeiras (doravante LE) vem apresentando novos desafios, tais
como o conhecimento de variações linguísticas, a implementação de políticas linguísticas, o
ensino para fins específicos, etc. Neste trabalho, abordaremos uma discussão acerca do ensino
de francês com objetivos específicos (doravante FOS) e discorreremos sobre a elaboração
de um material de ensino para atender um grupo de militares que almejam aperfeiçoar suas
habilidades comunicativas em língua francesa para atingir seus objetivos. A preparação do
material se desenvolveu em cinco etapas: (1) demanda, (2) análise das necessidades, (3) coleta
de dados, (4) análise dos dados, (5) elaboração das atividades.
A elaboração deste material de francês com objetivo específico pautou-se na ideia
de que o processo de ensino/aprendizagem ocorre por meio do desenvolvimento das quatro
competências linguageiras, sendo elas a produção e compreensão oral e escrita, que constituem
habilidades que mobilizam diversos conhecimentos articulados pelo indivíduo para agir em
uma língua estrangeira em contexto específico. Desta forma, fundamentamos o conceito de
FOS para este estudo conforme os aportes teóricos de Puren (1994), Cuq (2003) e de Mangiante
e Parpette (2004) referindo-se a um domínio singular, voltado para um público determinado
que, neste caso, diz respeito ao ensino de francês para militares que vão para missões de paz em
países francófonos.
À guisa de conclusão cabe ressaltar que toda aprendizagem se dá sobre terreno híbrido e
fecundo: um ecletismo de abordagens, metodologias e documentos para que sejam exploradas
práticas de ensino oportunas e coerentes. Em vista disso, entendemos que o ensino de francês
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língua estrangeiro (FLE) por possuir objetivos abrangentes, possui materiais existentes para
tal conhecimento, diferentemente do ensino de FOS que necessitará de materiais a serem
elaborados, uma vez que se trata de habilidades específicas. Por essa razão, esperamos que as
reﬂexões aqui apresentadas possam contribuir para novos programas de francês com objetivo
especíﬁco e para programas similares em outros contextos de ensino.
Francês para Objetivo Específico (FOS)
Para abordarmos a questão do lugar do ensino do Francês para Objetivo Específico (FOS)
no campo da didática do francês língua estrangeira (doravante FLE), cabe compreendermos
duas situações opostas de ensino de línguas estrangeiras. A primeira delas diz respeito aos
alunos que estão inseridos em um processo de ensino/aprendizagem por meio de um programa
de orientação caracterizado de genérico, através de um sistema de ensino global e contínuo.
Já a segunda corresponde à situação de necessidades específicas do mundo profissional. Para
estas necessidades, segue-se uma formação para melhorar as competências linguísticas antes da
integração nos espaços profissionais.
Neste caso, as especificidades e a duração constituem aspectos que conduzirão à
elaboração de programas de ensino diferentes das situações descritas acima; pois a necessidade
implicará um ensino intensivo, associado aos conteúdos estritamente delimitados pelos objetivos
profissionais delimitados. A partir daí, surge as noções elementares do Francês para Objetivos
Específicos (FOS) que se baseia a partir de um ensino por meio da elaboração de um programa
adaptado para cada demanda, cada exigência. Deste modo, para esta elaboração, tornar-se-á
fundamental uma prática docente coerente e reflexiva diante de duas importantes circunstâncias,
sendo elas a busca por conhecimentos em um domínio desconhecido e a dificuldade à adaptação
do material disponível no mercado.
Neste sentido, contrariarmente ao ensino de FLE no qual as situações de comunicação
e o discurso são familiares ao docente porque são escolhidos a partir de uma experiência
comum e de conhecimentos já determinados pelas orientações pedagógicas nacionais e
regionais, a elaboração de um programa de FOS exige entrar em um domínio pouco ou, até
mesmo, desconhecido do professor de língua a fim de proporcionar trocas linguageiras para
que seu público, ou seja, os atores sociais, inseridos neste processo de aprendizagem possam
desenvolver suas capacidades sociocomunicativas. Para isso, este docente deverá construir seu
próprio programa, recorrendo aosmateriais pedagógicos autênticos ou adaptados, já que este
ensino exigirá uma escolha específica, ou seja, particular.
Com isso, cabe compreendermos, primeiramente, a distinção entre dois conceitos
comuns à didática do ensino de FLE, intitulados de francês de especialidade e francês para
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objetivos específicos. O primeiro termo foi utilizado historicamente para designar os métodos
destinados aos públicos específicos estudando a língua francesa em uma perspectiva profissional
ou universitária. Estes métodos compreendem uma especialidade, tais como o francês jurídico,
medicinal, de agronomia, etc ou em um ramo de atividade profissional como o turismo, a
hotelaria, empresarial, etc; constituído, assim, em uma especialidade ou em um domínio
profissional.
Já o termo francês para objetivo específico (FOS) possui a prerrogativa de desenvolver
todas as situações, que nelas estejam ou não inseridas, de uma especialidade. Na verdade,
a distinção entre ambas se situa na oferta e na demanda, pois a primeira consiste em uma
abordagem global de uma disciplina ou de um ramo profissional, aberta a um público mais
vasto; enquanto que o FOS compreenderá caso a caso, profissão por profissão em função das
demandas e necessidades de uma minoria. Esta distinção nos permite interpretar que para este
estudo, temos o francês de especialidade, que neste caso é o francês para militares, e o francês
para objetivo específico, objeto de estudo desta pesquisa diz respeito ao francês para militares
em operações de paz (doravante OMP – Opérationdu Maintien de la Paix).
Esta diferença de abordagem possui uma incidência direta sobre a percepção dos
programas, pois sabemos que nem sempre encontraremos publicações e manuais didáticos
disponíveis a respeito de determinados especialidades. Daí a necessidade da percepção
aprimorada do docente para desenvolver o ensino de FOS. Sendo assim, apresentaremos cinco
etapas que poderão facilitar o trabalho deste professor para elaboração de tal programa de
acordo com as noções de Mangiante e Chantal Parpette (2004).
Primeira etapa: a demanda por formação
Nesta etapa, um organismo ou instituição solicita um ensino a fim de promover um
estágio ou curso linguístico para um público particular com um objetivo específico de formação
por meio de condições particulares de duração, de horários e, até mesmo, de custo. Para
explicarmos esta etapa, tomaremos como exemplo o objeto de estudo deste trabalho que diz
respeito à demanda de um curso linguístico que ocorre em um estágio para preparação para
operações de paz, direcionado a militares de diversas missões de paz e forças militares, durante
quatro semanas perfazendo um total de vinte e quatro horas semanais em uma organização
militar.
Segunda etapa: a análise das necessidades
Nesta fase, o docente ou a equipe de docentes responsáveis pela formação tenta
determinar as necessidades da formação, isto é, as situações de comunicação com as quais
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os alunos serão confrontados e, assim, os conhecimentos e as habilidades linguageiras que
eles deverão desenvolver durante a formação. Dessa forma, para a elaboração do programa
e material para este curso de FOS levou-se em consideração o aperfeiçoamento das quatro
habilidades linguísticas, tendo em vista que o contexto“operações de paz” exigirádos militares
as capacidades de compreensão e produção oral e escrita em língua francesa, visando o
cumprimento de sua missão.
Terceira etapa: a coleta de dados
Em função da demanda, o docente deverá conhecer as situações sobre as quais o
indivíduo irá atuar. Em vista disto, para construir o programa de formação, o professor precisará
entrar em contato com os atores do domínio em questão, se informar a respeito das situações
de comunicação, colher informações, coletar dados e analisar os discursos. Esta etapa reativa
a análise das necessidades na medida em que ele permite confirmar as hipóteses feitas pelo
docente, de completá-las e, até mesmo, de modificá-las, se for o caso.
Sendo assim, para este curso de FOS, caberá ao docente compreender que os atores
em questão refere-seaos militares que atuarão como observadores ou como Estado-Maior nas
missões para operações de paz e que eles poderão atuar em patrulhas, em check point ou point
de contrôle, devendo utilizar corretamente a linguagem na comunicação de rádios, engajar-se
na proteção de civis, realizar briefing, redigir relatórios, dar ordens, comandos, etc. Assim,
as quatro competências comunicativas deverão ser desenvolvidas afim de realizarem as ações
inerentes às operações de paz.
Quarta etapa: a análise dos dados
Neste momento, o grau de familiaridade com as situações alvos é diferente de um caso
para o outro. As previsões que o docente poderá inferir a respeito dos conteúdos de formação
variam em diversas proporções, cabendo à necessidade de analisar atentivamente os dados
recolhidos e observados para conhecer e compor os elementos das situações de comunicação a
serem desenvolvidas. Uma grande parte dos discursos observados são, por vezes, desconhecidos
para o docente, e, até mesmo, novos no quadro de didática das línguas, implicando umaprofunda
reflexão e o questionamento à prática pedagógica, à escolha dos conteúdos, temas, atividades,
abordagem, etc.
Deste modo, neste contexto do ensino de FOS para a preparação das operações de paz,
compete ao professor analisar a objetividade do curso e, sobretudo, a pertinência dos conteúdos
relacionados a um curto período de tempo, pesquisando e coletando dados difundidos a respeito
do tema do curso nas mídias, nas comunidades locais, nos ambientes de trabalho, entre os
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indivíduos (os militares que já serviram e servem atualmente em missões de paz), etc; pois nesta
etapa é crucial que o docente analise cuidadosamente os aspectos acima citados para atingir
seus objetivospré-estabelecidos.
Quinta etapa: a elaboração das atividades
Nesta etapa, compete ao docente considerar as situações de comunicação a serem
tratadas, os aspectos culturais e o saber-fazer a serem desenvolvidos a partir dos dados
coletados e analisados e, assim, construir as atividades de ensino. Estas atividades poderão
ser realizadas a fim de desenvolver uma, duas, três ou quatro habilidades em consonância
aos objetivos do curso. Posto isto, para a construção de umcurso de FOS, o docente deverá
organizar sequênciasdidáticas coerentes e pertinentes, levando em consideração todas as etapas
anteriores, além de seu conhecimento de língua e de suas experiências, visando compor seu
material de ensino.
Neste sentido, o docente precisará levar em conta outros aspectos da didática de FLE,
tais como a particularidade do grupo (homogêneo ou heterogêneo), característica da aula
(prática e/ou teórica), a dinâmica de ensino (individual ou em grupo), e até mesmo o ambiente
de aprendizagem (sala de aula, campo, laboratório de língua). Outro aspecto correspondente
aesta fase diz respeito ao método, isto é, a forma pela qual estas atividades serão apresentadas
e desenvolvidas, uma vez quecaberá ao docente a escolha de sua técnica, isto é, de seu método
de ensino para o desenvolvimento da aprendizagem. Portanto, a elaboração do programa para
o curso intitulado “français pour la préparation aux Opérations de Maintien de la Paix” foi
fundamentado por meio de um ecletismo de métodos, ou seja, não haveria uma única metodologia,
mas uma estratégia de aplicabilidade envolvendo as quatro competências linguísticas e outros
níveis tais como a gramática, a fonética, etc.
De acordo com Puren (1994), este ecletismo de métodos, também conhecido como
pós-método, varia conforme o objetivo do processo de ensino/aprendizagem por meio das
atividades propostas, visando atingir o objetivo para cumprimento de tal ação. Assim, privilegiou
os métodos comunicativo e acional para este curso de FOS, uma vez que o aprendiz produzirá
uma tarefa final ou realizará um projeto, caracterizando, assim, sua função de ator social no
processo de ensino/aprendizagem.
Além disso, estes aspectos da perspectiva acional implicam uma troca linguageira em
que os participantes (docentes e aprendizes) estabelecem uma interação, de forma a constituírem
suas identidades, finalidades e papéis, para que os sentidos possam ser o resultado do ato de
comunicação. Vejamos, a seguir, um exemplo de uma atividade de produção oral e escrita
propostas para este curso, respectivamente:

ANAIS DO XIX COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS NEOLATINAS

456

ESTUDOS LINGUÍSTICOS

“3) Après avoir étudié les termes radio, en binôme, vous escortez un convoi
humanitaire. Pendant le déplacement, vous devez vous arrêter pour changer
le pneu d’un camion. Vous envoyez un message radio au P.C. Imaginez le
message radio et jouez la scène”
(méthode de français En avant 3).

Para esta atividade, trabalhou-se o léxico correspondente à linguagem das transmissões
de radio, uma atividade de compreensão oral de uma mensagem de radio e, em seguida, os
militares realizaram na prática a atividade proposta acima, utilizando-se de rádios e, assim,
representando uma situação de comunicação real e pertinente a uma OMP. Com isso, verifica-se
a relevância da compreensão das cinco etapas acima descritas para a elaboração de uma
atividade e/ou material para um curso de FOS, conforme os autores Mangiante & Parpette
(2004). Vejamos o exemplo abaixo:
“3) Rédigez le compte rendu de votre dernière mission ou celui de la mission
suivante: “Vous êtes en patrouille sur un axe. Vous arrivez sur un lieu d’un
accident. Un bus s’est renversé. Il y a cinq blessés. Deux blessés doivent être
évacués.”
(méthode de français En avant 3)

Neste exemplo, a atividade proposta diz respeito à produção escrita de um compte rendu
e/ou relatório, em que, primeiramente, foi desenvolvida a compreensão textual por meio de um
modelo de compte rendu, em seguida, a apresentação de expressões e informações pertinentes a
este gênero textual, tais como as referências local, temporal, descrição detalhada do incidente,
etc; e, posteriormente, a composição deste texto correspondente à situação de uma OMP.
Portanto, verifica-se a pertinência da compreensão das fases da análise das necessidades, da
coleta de dados e da análise de dados para elaborar um programa, escolher as atividades e,
assim, compor o material de ensino para um curso de FOS.
Considerações Finais
Nosso trabalho, tendo dito anteriormente, visa ao estudo do Francês com Objetivo
Específico (FOS): da necessidade à elaboração do material, de acordo com os aportes teóricos
da didática do FLE. Conforme abordamos no início deste estudo, o FOS foi construído em
oposição às formações de ensino genérico, tal como intitulado français général versus français
sur objectif spécifique.
De acordo com a didática do FLE, podemos explicitar algumas diferenciações entre os
dois ensinos acima citados, tal como o francês geral possui objetivo amplo, formação a médio
ou longo prazo, diversidade temática, conteúdos já previstos pelo docente, material existente,
etc; já o ensino de FOS compreende objetivo específico, formação de curto prazo, uniformidade
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temática, conteúdos desconhecidos ou novos para o docente, material a ser elaborado, etc.
Em vista disso, Mangiante e Parpette (2004) propõem cinco etapas que podem contribuir
para a elaboração de um programa para o curso de FOS, sendo elas: a demanda, a análise
das necessidades, a coleta de dados, a análise dos dados e a elaboração das atividades. Sendo
assim, para cada etapa, discorremos a respeito de cada fase e sua importância, apresentando os
aspectos levados em conta para a elaboração do material para o curso de FOS para as OMP’s.
Nesta perspectiva, podemos concluir que uma das grandes peculiaridades do FOS se
situa na relação explícita que se estabelece entre a necessidade dos aprendizes e a curta duração,
abrangendo um domínio específico, uma vez que o FOS não é um domínio separado do FLE,
mas se constitui um subdomínio, condicionado à escolha coerente e pertinente do docente, que
deverá refletir à respeito das particularidades deste ensino para que o aluno seja capaz de agir
eficazmente em um contexto cultural e histórico já determinado socialmente.
Portanto, a partir desta observação, acreditamos que este estudo poderá contribuir
para algumas questões educacionais, uma vez que o ensino de línguas tornou-se um trabalho
especializado e complexo, uma atividade rigorosa que exige, daqueles que a exercem, um
verdadeiro profissionalismo.
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UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE OS COMUNICADOS DE
PROPOSTA DE EDUCAÇÃO ZAPATISTA
Patricia Araujo Fernandes
PPGLEN UFRJ
Introdução
Diferentes estudos fazem um histórico do movimento zapatista mexicano. Tomamos
de empréstimo a seguinte citação do que seria o Exército Zapatista de Libertação Nacional
(EZLN).
PRIMEIRO de janeiro de 1994. Em muitos lares mexicanos os champanhes
estouraram comemorando a chegada do ano novo e a entrada em vigor do Nafta
(North American Free Trade Agreement) ou TLC (Tratado de Livre Comércio),
o acordo comercial entre Estados Unidos, Canadá e México, a tão anunciada
porta para o chamado primeiro mundo, como não cansou de propagandear o
governo do então presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, eleito em
1988, em pleito que teve o resultado contestado pela oposição ao PRI (Partido
Revolucionário Institucional). Mas naquela mesma madrugada de festa, das
entranhas do esquecido México, no coração da longínqua selva lacandona,
milhares de mestiços e índios das etnias tzotzil, tzeltal, tojolabal, chol, mame
e zoque, herdeiros da cultura maia, desceram das montanhas para ocupar
várias cidades e localidades do empobrecido Estado de Chiapas, no sul do
país, região fronteiriça com a Guatemala. Surgiram das brumas da noite como
guerrilheiros do autodenominado e até então desconhecido Exército Zapatista
de Libertação Nacional – EZLN, surpreendendo em suas ações-relâmpago
não só à sociedade e ao governo mexicano, mas a todo o mundo (ORTIZ1,
2005).

1 Pedro Henrique Falco Ortiz é Mestre e Doutor em Integração da América Latina — Área de
Comunicação e Cultura, pela Universidade de São Paulo (PROLAM-USP).
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Para alcançar seus objetivos utilizam a guerrilha terrestre e textos que são divulgados
pelas redes midiáticas que revelam sua ideologia.
O Subcomandante Marcos é o principal porta-voz da organização e a ele é atribuída a
autoria de diversos textos que documentam as posições filosóficas e políticas do EZLN.
Utilizam os meios de comunicação não só para expor suas ideias, mas também para
servir de mecanismo de autodefesa. Isso será fundamental e de extrema importância uma
vez que os comunicados tomam uma repercussão imensa através da internet, ficando assim
mundialmente conhecidos. Essa utilização de meios pouco ortodoxos, como a utilização da
internet, proporcionou um alcance das ideias do discurso zapatistas em outras partes do mundo.
O gênero comunicado é a base dos escritos zapatistas, embora esteja em constante diálogo com
outros gêneros.
Este trabalho pretende desenvolver uma reflexão sobre a proposta pedagógica zapatistaque
se apresenta em seus comunicados, sob a ótica da Análise do Discurso de linha francesa. A
partir dessa análise, objetivamos refletir sobre os dispositivos discursivos de composição e
proposição de projetos educacionais alternativos, ligados a movimentos sociais, avaliando seus
procedimentos retóricos, suas potencialidades performativas, bem como suas limitações, no
que concerne à relação entre discurso e ação política.
Tentaremos destacar as diretrizes de uma educação zapatista que busca contemplar a
população indígena de Chiapas em sua diversidade. Tal proposta de educação se configura a
partir de uma perspectiva não hegemônica, levando em consideração as identidades indígenas
e suas mitologias.
A análise dos comunicados zapatistas tem como finalidade compreender a relação entre
esse movimento social e sua proposta pedagógica, observando a relação entre as diferentes
esferas discursivas: literária, educacional e política.
Dentro do gênero comunicado, encontraremos produções literárias como La historia
de los Colores, que também será apreciada na nossa pesquisa. Nosso objeto de estudo será
constituído, portanto, pelos comunicados zapatistas que tratem da proposta educacional do
movimento e que se encontram no site2 oficial do EZLN.
Este trabalho também pretende investigar a relação do gênero comunicado com o
modo de materialização de propostas educacionais por meio do discurso para compreender as
diferentes formações discursivas que se tensionam nos enunciados zapatistas. Neste sentido,
o problema da nossa pesquisa pode ser identificado por meio da seguinte pergunta: Como o
2 Disponível em <http://enlacezapatista.ezln.org.mx>.
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gênero comunicado estabelece discursivamente uma proposta de educação alternativa no
contexto sócio-político do movimento zapatista? Tentaremos identificar como o discurso
educacional zapatista se apresenta na construção estabelecida por eles percebendo quais os
encaminhamentos dados para uma educação que contemple as demandas sociais locais e como
se constrói essa educação, a priori, tida como “apropriada” para e pelos indígenas.
Dispositivo Teórico
Entendemos que: “O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas
de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar.”
(FOUCAULT, 2010, p. 10). Nesse sentido, acreditamos que os escritos dos comunicados
zapatista não se apresentarão somente como uma denúncia ao sistema de dominação e sim
como uma proposta do que querem se apoderar.
Os comunicados do EZLN estão permeados de suas ideologias, há uma tentativa de
convencimento de suas propostas, seja em um discurso mais direto como quando apresentam
suas demandas logo no começo do movimento, seja em um comunicado em forma de conto,
como por exemplo no comunicado “La Historia de los Colores”.
As posições ideológicas dão sentido ao dizer, os enunciados mudam de sentido de
acordo com o contexto sócio-histórico em que são empregados. Assim, entendemos que a
formação discursiva constitui-se por regularidades de escolhas e apropriações de enunciados,
(re)formulações que ganham produtividade na língua marcando posições estabelecidas no
discurso. Essas organizações constroem um discurso individualizado, mas que está inserido
em um sistema de relações. “A formação discursiva se define como aquilo que numa formação
ideológica dada, ou seja, a partir de uma posição dada, em uma conjuntura sócio- histórica
dada, determina o que pode e deve ser dito” (ORLANDI, 2015, p. 41).
Entendemos o texto como materialização do discurso, nesse sentido ele apresenta um
posicionamento ideológico. Toda situação de comunicação que se materializa pelo discurso se
constitui de ideologias. Dessa forma, dialeticamente, podemos dizer que ideologia é resultado
de um discurso e o discurso é resultado da ideologia. Logo, todo discurso é ideológico, pois
revela posicionamentos por parte de quem escreve ou profere o discurso.
Compreendemos que o discurso se constitui a partir das ideologias e através dos sentidos
buscam ressignificar o mundo. De acordo com Orlandi: “A ideologia faz parte, ou melhor, é a
condição para a constituição do sujeito e dos sentidos. O indivíduo é interpelado em sujeito pela
ideologia para que se produza o dizer” (ORLANDI, 2007, p. 46).
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Acreditamos que haja nos comunicados do EZLN uma política que possibilitaa abertura
para a escuta, ainda que de forma polifônica, desse dizer historicamente silenciado no contexto
mexicano. Em relação à questão do silenciamento, Eni Orlandi desenvolve a seguinte reflexão:
“Como parte da política do silêncio nós temos, ao lado do silêncio constitutivo, o silêncio local,
que é a manifestação mais visível dessa política: a da interdição do dizer” (ORLANDI, 2007,
p. 74).
O povo indígena toma a palavra e esta se torna o centro da luta e ao tomar a palavra, a
amplifica no encontro com a internet. Se a palavra é a arma do EZLN, a rede mundial proporciona
encontros “intergalácticos”, para tomarmos aqui a expressão utilizada pelo Subcomandante
Marcos. Este é, inclusive o foco de Armando Bartra3 no prólogo do livro Relatos de El Viejo
Antonio: “(...) desde el primero de enero de 1994 la palabra india navega por la “red” y otros
“medios”.
O EZLN utiliza a internet na tentativa de desfazer o apagamento da memória que o
processo de hegemonia estabelece, apresentando outras vozes que compõem a identidade dos
povos indígenas. Isto reforça a importância da palavra como vetor ideológico, tal como afirma
Bakhtin, uma vez que a oralidade é a via encontrada pelas diversas nações indígenas para
preservar e produzir suas culturas.
Segundo nos relata Baronnet (2011, p. 40):
Los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), experimentan
la aplicación del derecho fundamental a que la diversidad de las culturas,
tradiciones, historias y aspiraciones de los pueblos mayas queden reflejadas
y dignificadas enlas educación y en la sociedad. Cada pueblo originario tiene
derecho a establecery controlar sus propios sistemas educativos multilingües,
de acuerdo con sus prácticas culturales de enseñanza de aprendizaje.

Alguns aspectos sobre a Educação Zapatista
A partir do final dos anos 1990 os municípios autônomos zapatistas começaram a
construir e administrar suas escolas de acordo com os modelos próprios da organização.
A Promotora de educação Keila, no Terceiro Encontro dos Povos Zapatistas com os
Povos do Terceiro Mundo, propõe a construção de uma educação indígena que apresente uma
outra possibilidade frente ao modelo educacional mexicano tradicional que reafirma valores
impostos e produz um apagamento das tradições e as de forma (BARBERO, 2003).
De acordo com as palavras da promotora de educação zapatista:
3 Armando BartraVergés é Profesor Pesquisador da Universidad Autônoma Metropolitana do México.
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Nuestro trabajo es enseñar a los niños y niñas con amor y paciencia para que
ellos aprendan lo que se debe aprender en una escuela digna y en el futuro
sean hombres y mujeres honestos y honestas, conocedores de nuestro derecho
y nuestras historias que como indígenas nos pertenece y sepan en llevar en
adelante los trabajos autónomos, por eso queremos que sigan luchando hasta
haber cumplido nuestras demandas4 (EZLN, 2007).

A educação autônoma zapatista não ocorre de forma homogênea. A orientação do
desenvolvimento das atividades se dá de acordo com o que se estabelece com a organização
administrativa de cada zona, que está dividida em cinco Caracóis: Caracol I: La RealidadCaracol Madre de los Caracoles del mar de nuestrossueños, Caracol II: Oventic- Caracol
Resistencia y rebeldia por la humanidade, Caracol III: La Garruncha- Caracol Resistencia
haciaunnuevoamanecer, Caracol IV:Morelia- Caracol Torbellino de nuestraspalabras e Caracol
V: Roberto Barrios- Caracol que habla para todos.
Bruno Baronnet5, em seu artigo Zapatismo y educación autónoma: de la rebelión a la
dignidade indígena, apresenta:
A partir de finales de los años 90, las comunidades mayas que pertenecen a
los municipios autónomos zapatistas de Chiapas están poniendo en práctica el
derecho de los pueblos indígenas de construir y administrar sus escuelas según
sus modos propios de organización interna. En oposición al centralismo de
la política indigenista nacional, la organización comunitaria de la educación
autónoma contribuye a fortalecer la dignidad colectiva de sus actores directos,
los cuales se enorgullecen de poder construir y tener en sus manos el control
local de la educación formal en los territorios rebeldes del sureste mexicano
(BARONNET, 2010).

Esta concepção da cultura indígena que desde 1994 vem se unificando em torno de um
projeto de resgate e valorização dos povos ameríndios, se confronta diretamente com o remendo
histórico dos retalhos culturais que restaram nestes cinco séculos. Conforme afirma Barbero
(2009, p. 273) “Hoje se procura pensar, reconceituando o índio a partir do espaço político e
teórico do popular, isto é, como culturas subalternas, porém possuidoras de uma existência
positiva, capaz de desenvolvimento.” Nesse contexto percebe-se que há uma necessidade de
resgate e reafirmação desta cultura indígena. Isto ocorre também no contexto da tradição oral,
4 Transcrição de áudio, feita da página oficial zapatista, disponível em <http://zeztainternazional.ezln.
org.mx/?p=43> em 30/12/2007 no Tercer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del
Mundo. Último acesso em 03/07/2018.
5 Bruno Baronnet é sociólogo e antropólogo. Doutor em Ciências Sociais pelo Colégio do México e
pela Universidade de Paris Sorbonne Nouvelle Es autor do libro Autonomía y educación indígena. Las
escuelas zapatistas de la Selva Lacandona en Chiapas, México (Quito: Ediciones Abya-Yala, 2012)
e coordenador e co-autor do livro Luchas “muy otras”. Zapatismo y autonomía en las comunidades
indígenas de Chiapas (2011), publicado na Cidade do México pela UAM-Xochimilco, CIESAS e
UNACH.
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a partir das histórias e lendas que eram narradas. Quando vemos o Subcomandante Marcos
recontar uma história popular já pertencente ao universo da oralidade, vemos que consegue,
ao mesmo tempo, deixar registro histórico dela e dar uma conotação de busca de identidade
dos povos originários, apontando assim para a possibilidade de uma outra perspectiva de ver o
mundo, uma cosmogonia diferente. No conto A História das Cores, nos conta: “Y así fue como
la guacamaya se agarró color y ahí lo anda paseando, por si a los hombres y mujeres se les
olvida que muchos son los colores y los pensamientos, y que el mundo será alegre si todos los
colores y todos los pensamientos tienen su lugar” (2001, p. 397).
Catherine Walsh em seu artigo Lo Pedagógico y lo Decolonial: Entretejiendo caminos
(1997) explicita a importância de uma pedagogia que tenha sentido político, social, cultural e
existencial e que leve em consideração tanto as ações individuais quanto as memórias coletivas
dos povos indígenas.
A proposta de uma pedagogia decolonial busca desconstruir esse modelo colonial
propondo a construção de propostas e praxis educativas que visem uma tarefa permanente de
projetos integrados, reconhecendo a inclusão de diversos sujeitos e saberes, subvertendo assim
a hegemonia discursiva da estrutura de poder.
Desse modo, a proposta de educação pautada numa visão decolonial pretende estabelecer
uma postura crítica e de resistência em oposição ao sistema educação de base colonial. Para
Walsh o conceito de pedagogia decolonial pode ser entendido como:
Proceso accional, típicamente llevado de manera colectiva y no individual,
[que] suscita reflexiones y enseñanzas sobre la situación/condición colonial
misma y el proyecto inacabado de la des- o de- colonización, a la vez que
engendran atención a las prácticas políticas, epistémicas, vivenciales y
existenciales que luchan por transformar los padrones de poder y los principios
sobre los cuales el conocimiento, la humanidad y la existencia misma han sido
circunscritos, controlados y subyugados (WALSH, 2013, p. 29).

Nesse sentido, é necessário que as propostas pedagógicas procurem fortalecer e promover
variadas vozes tornando o ambiente escolar um espaço de aprendizado plural e de valorização
do outro, descolonizando o saber normativo, privilegiando a alteridade e a diversidade dos
sujeitos, culturas e saberes. Com essa proposta de não silenciamento, essa “nova pedagogia”
busca habitar espaços de descolonização de saber-poder além de proporcionar a formação de
sujeitos reflexivos, contestadores que busquem uma construção coletiva.
Uma perspectiva decolonial implica reinvindicar mudanças de posicionamentos e
práticas que foram historicamente construídas e que apagaram saberes, sujeitos, histórias,
tradições e memórias locais.
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Essa proposta dialoga com o que apresenta a Promotora de educação Keila em seu
comunicado no Terceiro Encontro dos Povos Zapatistas com os Povos do Terceiro Mundo sobre
o ensino de História.
Historia, es estudiar, investigar las historias de nuestra comunidad, región y las
de nuestros abuelos y abuelas, como era em el tiempo en que vivieron o fueron
jóvenes, crear nuestras propias historias, que también tenemos y que ellos se
dencuenta como los poderosos no loshan negado porque no les conviene de
que nuestras historias de nosotros mismos estén escritas porque ellos escriben
lo que les conviene y les favorece.

No que tange ao ensino de línguas, de acordo com a abordagem de cada zona podemos
encontrar o ensino da leitura e da escrita das línguas maternas indígenas e o castelhano. Segundo
nos relata BARONNET (2011, p. 40).
Los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), experimentan
la aplicación del derecho fundamental a que la diversidad de las culturas,
tradiciones, historias y aspiraciones de los pueblos mayas queden reflejadas
y dignificadas en la educación y en la sociedad. Cada pueblo originario tiene
derecho a establecer y controlar sus propios sistemas educativos multilingües,
de acuerdo con sus prácticas culturales de enseñanza de aprendizaje.

Em algumas escolas há um trabalho de revitalização das línguas maternas como tzeltal,
tzotzil, tojolabale, a partir de lendas da comunidade, produzem o resgate dessa cultura que surge
pela oralidade e que transformados em textos escritos serão instrumentos para o trabalho em
sala de aula.
Acreditamos que o modelo de educação proposto no discurso zapatista pode ser uma
alternativa viável ao modelo educacional vigente buscando comtemplar de forma participativa
uma educação mais plural.
Cabe-nos a reflexão a partir desses discursos para constatar como ao longo do processo
se estabelece e/ou modifica dentro de uma outra prática educacional baseada nas suas tradições
da memória indígena, sem que haja um isolamento e sim como uma prática cultural que reflita
a reivindicação política de “Un mundo donde quepanmuchos mundos” (EZLN 1996).
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ALSÁCIA E MARTINICA SOB UMA PESPECTIVA
ECOLINGUÍSTICA: UM RECORTE DO CENÁRIO LINGUÍSTICO
FRANCÊS
Pedrita Mynssen Mello
PPGLEN UFRJ
A Alsácia
A Alsácia é atualmente uma das regiões administrativas da França, localizada a leste
do país, na fronteira com a Alemanha e a Suíça; durante os últimos séculos passou a pertencer,
ora à França, ora à Alemanha. Durante a Idade Média, a Alsácia ficou sob o controle do Sacro
Império Romano-Germânico e é só após a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) que essa região
passaria pela primeira vez sob o domínio da França. A Alsácia só voltaria a fazer parte de um
Estado germânico em 1871, quando a Alemanha, em sua tentativa de criar um Estado unificado,
anexou a região durante a Guerra Franco-prussiana. Porém, após a Primeira Guerra Mundial
(1914-1918) e a derrota da Alemanha nesse conflito, a região volta para a República Francesa.
Em 1940, na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a Alemanha reintegra a região ao seu
governo. Logo, não apenas ocupando-a, mas anexando-a ao Terceiro Reich. Finalmente, após
o fim deste último conflito, a Alsácia volta a integrar a França e assim se mantém até hoje.
Após esse breve resumo da recente história da Alsácia, como fica a situação linguística dos
alsacianos? Depois de séculos sob o domínio da Alemanha, imagina-se que a língua alemã
exerça bastante influência. E o francês? Passou a ser falado imediatamente após a anexação e
abandonado em seguida quando a conjuntura política muda novamente?
O alsaciano é o termo que engloba as línguas germânicas faladas historicamente na
Alsácia, como o alemânico e o frâncico (alemanique e francique). Já o francês alsaciano é uma
variante do francês falado na Alsácia cujas características são resultado dos contatos do francês
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com o alsacino, ou então, podemos dizer, com línguas alsacianas. No mapa abaixo, podemos
observar que mesmo dentro da divisão do alsaciano em frâncico e alemânico, ainda há outras
subdivisões fortalecendo a ideia que o termo alsaciano generaliza e engloba diversos falares.
Outra evidência é justamente o fortalecimento do termo “alsaciano”, para reforçar a diferença
política-regional na segunda metade do século XX.
Em D’hauteville (1852), podemos observar o caráter positivista de sua época sobre
a língua e ao mesmo tempo o normativismo que já prevalecia nesse período. O positivismo
linguístico definia que apenas uma língua podia se relacionar a uma Nação. No caso alsaciano,
não se aceitava que se falassem outra língua que não fosse francês e os traços germânicos que
caracterizavam o francês alsaciano eram altamente condenáveis devido à óbvia associação com
a Alemanha e a rivalidade desta nação com a França. Porém, é preciso ressaltar novamente
que essa rivalidade não tem origem no revanchismo francês pós-1870, mas sim na ideologia
política positivista que prevalecia na França desde a Revolução de 1789. Com relação ao
normativismo, vemos através de D’hauteville (1852) uma opinião semelhante à de Grégoire
(1794), onde “inovações” são corrupções ao código linguístico, prejudicando a integridade da
língua nacional. Essas “inovações” seriam qualquer elemento que não fosse pré-estabelecido no
conjunto de leis que é ditado pela gramática normativa, como variação na pronuncia, na sintaxe
ou no léxico, sendo estes os níveis mais abordados por D’Hauteville em seu manual de como
falar bem francês para alsacianos.
Pode-se constatar que a empreitada dos republicanos franceses fora bem-sucedida.
Através de um projeto educacional extremamente repressor— e as vezes mesmo enfático
como podemos ver no famoso slogan pós-guerra “C’est chic de parler français!” que em
poucas gerações ao longo do século XX a França obtevea uniformidade linguística, reduzindo
drasticamente os falantes de línguas regionais. Em 2008, o congresso francês incluiu o artigo
75-1 na constituição afirmando que “as línguas regionais pertencem ao patrimônio da França”
ao mesmo tempo que reafirmava o francês como língua da República. Apesar disso, esse
artigo é um avanço histórico se considerarmos os séculos de política linguística centralizadora.
Observemos os quadros a seguir;
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Quadro1:

Quadro 2:

Quadro 3:
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No quadro 1, cujos dados foram coletados em 1999, podemos observar que 39% dos
locutores com mais de dezoito anos declaram falar alsaciano, o que representa em torno de
quinhentos mil indivíduos. Já no quadro 2, podemos observar que se trata de um levantamento
continuo feito em intervalos de anos. Nele, os indivíduos declararam quais línguas eles sabem
falar. Dados referentes ao conhecimento do francês deixaram de ser coletados a partir de 1962,
pois o órgão responsável pela pesquisa previa um conhecimento por parte de 99% dos falantes,
uma vez que teriam considerado o francês a língua “legítima” da população. O quadro 2 nos
mostra também que foi a partir da década de 1960 que ocorreu a queda da totalidade de falantes
declarados de “dialeto” (Deve-se entender “dialeto” como a concepção amalgamada dos
dialetos frâncicos e alemânicos mostrada no mapa 1, ou seja, o alsaciano ou língua alsaciana).
Já no quadro 3 podemos observar a queda de falantes de alsaciano em relação a idade e ao sexo.
Mais homens tendem a falar mais alsaciano e mulheres menos. Com relação a idade, podemos
observar que os jovens declaram falar menos ou mesmo desconhecer o alsaciano.
Um dado mais relevante a ser analisado não é apenas a queda de falantes de alsaciano,
e sim a queda no número de crianças que adquirem essas línguas em casa. Entretanto, ainda há
certa preocupação, principalmente de políticos alsacianos, em manter a língua regional viva. Os
militantes do alsaciano lutam por mais investimentos em matéria de ensino de língua e cultura
regionais. Até o momento, a maior conquista desses militantes foi uma maior expansão do
alemão standard nas escolas.
Martinica
A Martinica, ilha situada na região das pequenas Antilhas, no Caribe, é oficialmente
considerada um departamento insular francês, com habitantes de nacionalidade francesa, com a
mesma moeda e sujeitos às mesmas leis. A ilha passou para o domínio francês em 1635 com a
criação da Compagnie des îles d’Amérique pelo Cardeal Richelieu. Com o estabelecimento do
Code Noir (decreto real de março de 1685) a escravidão de povos africanos foi instaurada no
Caribe e na Louisiana — excluindo os territórios metropolitanos — e milhares de pessoas foram
levadas a força do continente africano, sobretudo, do oeste africano. Devido a essa prática, até
hoje a maioria da sua população é composta por negros ou mestiços descendentes dos antigos
escravos, como podemos observar com a ajuda dos quadros abaixo:
Quadro 4:
População Total em
1848

Número de escravos

Brancos

Pessoas livres negras,
pardas, e indígenas

122. 691

75. 339

9. 460

37. 862
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Quadro 5:
População
total em 1999

Negros e
mestiços

Indo-caribenhos
(“Coolies”)

Europeus/
Metropolitanos

Brancos
Nativos
(“Békés”)

Outras

381 325

80%

10%

9%

0,5%

0,5%

Em 1946, o parlamento francês votou pela departamentalização da Martinica e outras
regiões ultramarinas. Dessa forma, a ilha e seus habitantes se tornaram oficialmente franceses,
com os mesmos direitos e deveres dos cidadãos nascidos na França Metrópole. Em relação
a língua, como a constituição francesa prevê apenas uma língua nacional, o francês, mas a
presença do crioulo martiniquense ainda é marcante. Segundo dados de 2014, o francês é falado
plenamente por 81% da população.
Através do relato de viagem Notes sur la population de la Martinique (élements
ethniques et catégories sociales), publicado 1912 por um funcionário francês, Dr. Fauquet,
podemos analisar descritivamente as características principais do crioulo da Martinica, que em
geral obedecem ao que foi descrito por Couto (2009) sobre as línguas crioulas. É interessante
observar neste documento que o autor se refere ao crioulo da Martinica como patois créole.
O autor ainda afirma que incialmente o crioulo martiniquense se tratava de uma “simples
deformação grosseira do francês” e que pouco a pouco se constituiu em uma língua autônoma
com vocabulário e gramática definidos além de, não intencionalmente, proclamar o caráter
diafásico do crioulo martiniquense por parte da população.
Observemos alguns dados obtidos por Barreteau e Heeroma (2003), diretores de pesquisa
no Institut de Recherche pour le Développement e estudantes em linguística aplicada da
Universidade de Groningue, na Holanda, que podem esclarecer se a empreitada de transformar
o francês na língua una do Estado Moderno Francês foi bem-sucedida na Martinica, como foi
na Alsácia. A pesquisa foi realizada junto a alunos do último ano do Fundamental II de seis
estabelecimentos escolares na Martinica, em seis cidades diferentes.
Quadro 6:

Quadro 7:
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Quadro 8:

Quadro 9:

Os dados nos mostram que 97,6% dos alunos que responderam à enquete, consideram
que sua língua materna é o francês, não o crioulo. De maneira geral, através dos quadros 8 e
9, é possível observar que os alunos praticam mais o francês. Porém, quando se trata da língua
falada pelos pais, podemos observar que há uma alta presença de ambas (quadro 7). Através
dos dados recolhidos, podemos concluir que ainda há um conhecimento acentuado de crioulo
entre os jovens e a geração nascida nas décadas de 1970 e 1980, porém a geração mais jovem
está cada vez mais escolhendo não falar a língua crioula, salvo quando em contexto informal,
entre amigos, principalmente.
Comparando as duas situações linguísticas, observamos dois fenômenos dispares. As
duas regiões, historicamente diferentes, se encontraram sob a autoridade do governo francês
centralizado. Ambas apresentam, em certa proporção, perda de suas línguas regionais. A Alsácia
passa abertamente por um processo de morte de língua, no qual cada vez menos crianças e
jovens tem recebido o alsaciano (qualquer variedade que seja) de seus pais, enquanto o governo
local busca alternativas para a sua sobrevivência. Por outro lado, na Martinica, as gerações
mais atuais ainda têm amplo conhecimento da língua crioula, porém tem escolhido não falá-la
em âmbito mais monitorado. Não seria uma possível morte para uma língua: sabe-la, mas não
falá-la?
Metodologia: Ecolinguística
O esquema 1 representado abaixo é chamado por Couto (2009) de ecossistema
fundamental de língua. Nele, temos um povo ou população P que convive em determinado
território T e a língua L. A língua é o modo dos membros da comunidade se comunicarem.
Toda língua prototípica tem que se enquadrar no esquema 1. Toda via, situações prototípicas,
que atendem a idealizações do ecossistema fundamental de língua são raras, o que prevalece é
o multilinguismo. Assim, a situação descrita no esquema 1 é exceção. O que temos como regra
geral, é o que observamos no esquema 2, no qual duas ou mais línguas convivem em um mesmo
território.
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Esquema 1:

Esquema 2:

A causa para esses sistemas de ecologias complexas são as migrações e consequemente
contatos de povos, provocadas por sequencias de eventos históricos posteriores ao momento
de formação de cada língua.Falemos desses eventos e contatos que originaram o crioulo da
Martinica e o alsaciano.Couto (2009) classifica o contato de línguas em quatro tipos diferentes,
aquela que nos interessa neste trabalho é o tipo três e está representada abaixo pelo esquema 3:
Esquema 3:

Nessa situação temos um povo 1 com uma língua 1 (PL1) militarmente mais poderoso
e um povo 2 com uma língua 2 (PL2) mais vulneravel se deslocando em direção a um territorio
3, que não originalmente de nenhum dos dois. Frequentemente, esse novo territorio é uma
ilha e segundo Couto (2009) é a situação ideal para surgimento de uma língua crioula, embora
não seja obrigatoriamente um requisito para tal. Couto (2009) afirma que crioulos surgem do
contato de povos de línguas mutualmente inteligiveis no periodo da colonização na África, Ásia
e América. Já Calvet (2002) alega que os crioulos emergiram devido ao comércio tringular e do
tráfego de escravos. Em geral, os autores concordam que as línguas crioulas apresentam uma
gramática relativamente não-marcada, ou seja, simplificada.
O esquema 3 representa facilmente a situação encontrada na formação da Martinica, de
seu povo e sua língua. Temos o P1 militarmente mais forte, os franceses em sua grande maioria,
se deslocando em direção a Martinica (T3) para fins de exploração da terra e os povos africanos
mais vulnerabilizados, sendo retirados de seu território de origem e levados para T3 para serem
escravizados nas plantações.
Em relação ao alsaciano, temos dois povos os alamanos (alamans), uma confederação
de tribos suébias vindas do leste da atual Alemanha, e os francos (francs) originalmente do
norte desse mesmo território que durante séculos estiveram em muitos conflitos bélicos pela
soberania do território. No século V, Clóvis I, rei franco, subjulgou a nobreza alamana e anexou
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a Álsácia.Assim, o esquema 3 operaria adequadamente. Temos PL1 e PL2 se movendo para
um T3, porém há certas ressalvas. Não se trata de uma ilha (não é essencial), não se trata de
línguas mutualmente ininteligiveis pois ambas têm origem em povos germânicos e não podemos
afirmar que os francos exerciam mais poder militar sobre os alamanos ao ponto de desempenhar
um papel de impositor linguístico. Como pudemos analisar no mapa 1, as diferenças entre
os dialetos ainda é visivel e não somos capazes de afirmar que a língua francica seja mais
prestigiada que a língua alamanica ou vice-versa.
Para sintetizar as ecologias das duas línguas, observemos o quadro (quadro 11) abaixo:
Características

Alsaciano

Crioulo da Martinica

Época de formação

Entre séc. III e V

Século XVIII

Território de contato Europa

Ilha no Caribe

Morfologia

Não marcada

Não marcada

Povos

Europeus germânicos (alamanos e Europeus e africanos
francos)
Ininteligíveis

Línguas originais

Presumivelmente compreensíveis

Situação atual

Processo de atrição. Função
Agonizante. Tentativas de governos
identitária. Adentra espaços
locais de evitar o desaparecimento.
oficiais aos poucos.

Para concluir, reiteramos que o gatilho para toda mudança linguística é o contato. Da
mesma maneira, para haver evolução linguística é necessário ter o contato entre PL, sendo os
dois inerentes. Não só as línguas tradicionalmente consideradas resultantes de contato, como
as línguas crioulas, são resultados de contatos. Línguas autóctones, ou línguas antigas, também
são resultantes de contatos. Conceituar as ecologias de crioulos como diferentes das ecologias
de línguas europeias é uma atitude política, não científica, segundo Mufwene (2001). Essa
singularização se daria porque os falantes de crioulo, em sua maioria, são descentes de escravos.
Como se vê no quadro 11, as definições para o crioulo da Martinica são extralinguísticas:
históricas, políticas e sociais. O único critério linguístico é cumprido por ambas.
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DISCURSOS DISCENTES SOBRE TEXTOS JORNALÍSTICOS QUE
ABORDAM MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS
Priscila da Silva Marinho – Bolsista CNPQ
PPGLEN UFRJ
Introdução
Neste artigo, exibimos um recorte de nossa pesquisa de doutorado, com resultados
preliminares apresentados em nosso exame de qualificação, realizado em Agosto de 2019.
Nossa tese se intitula “A perspectiva discursiva na formação de professores: análise de
produções escritas de licenciandos de Letras Português/Espanhol sobre o cacerolazo argentino
e o panelaço brasileiro”.
Enquanto tema de nossa pesquisa, investigamos os modos de interação de licenciandos
brasileiros – isto é, sujeitos que cursam a licenciatura em Espanhol/Língua Estrangeira e que
assim se enquadram como docentes futuros ou já atuantes – com os textos jornalísticos gerados
nos contextos sociopolíticos do cacerolazo argentino (2013) e do panelaço brasileiro (2015).
Com relação ao quadro teórico, nosso dispositivo analítico está formado a partir de uma
perspectiva discursiva. Deste modo, mobilizamos diversos conceitos provenientes de estudos
pechetianos e foucaultianos, tais como, Formação discursiva (FOUCAULT, 2014 [1969];
SERRANI, 2010), Interdiscurso, Intradiscurso e Memória discursiva (ORLANDI, 2000). Além
disso, abordamos estudos comparativos que refletem acerca da relação entre o português língua
materna e o espanhol língua estrangeira (SERRANI, 1997, 2010; FANJUL, 2002). Por fim,
nosso dispositivo analítico também se serve de considerações relativas ao discurso jornalístico
(DELA-SILVA, 2012; DELA-SILVA E SANTOS, 2018; MARIANI, 1996, 2001).
No que tange aos procedimentos de pesquisa, nossa proposta metodológica está alicerçada
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no Estudo de caso qualitativo (ANDRÉ, 2013), uma vez que acompanhamos uma turma de
licenciandos na disciplina Prática de Ensino Português Espanhol de uma dada instituição de
ensino superior. Sendo assim, nosso corpus está formado de reportagens, produções escritas e
questionários discentes. Observamos a interação dos sujeitos com as reportagens jornalísticas por
meio de suas produções escritas. Os questionários se destinam a compor um perfil sociodiscursivo
dos licenciandos, de modo a examinar suas relações de identificação com discursividades da
docência e do Espanhol língua estrangeira. Além do Estudo de Caso, também nos guiamos por
pressupostos da Pesquisa-ação crítico-colaborativa (PIMENTA, 2005), posto que ministramos
uma aula de sensibilização dos sujeitos no tocante ao arcabouço teórico-metodológico da
Análise de Discurso de linha francesa, bem como ao contexto sociopolítico do cacerolazo
argentino e do panelaço brasileiro. A partir disso, propomos uma atividade comparativa em
que os sujeitos deveriam realizar produções escritas comparando os textos jornalísticos: uma
reportagem relativa ao cacerolazo argentino, durante o governo de Cristina Kirchner, em 2013,
publicada on-line no jornal Clarín; e uma reportagem referente ao panelaço brasileiro, durante
o governo de Dilma Rousseuff, em 2015, publicada on-line no jornal Folha de São Paulo.
Exibimos a seguir uma tabela que expressa a constituição de nosso corpus no que
tange às reportagens jornalísticas. Entendemos que os textos extraídos dos sites jornalísticos
compõem uma espécie de arquivo que em sentido foucaultiano pode ser compreendido como
“um conjunto dos discursos efetivamente pronunciados” (CASTRO, 2016, p. 43). Desta forma,
os textos elencados na tabela seguinte distribuem-se nos gêneros notícias, reportagens e artigos
de opinião, que (re)criam os contextos dos eventos cacerolazo (2013) e panelaço (2015).
Argentina

Brasil

La Nación → 54 textos

O Globo → 25 textos

Clarín → 22 textos

Folha de São Paulo → 34 textos

Página/12 → 12 textos

Jornal do Brasil → 34 textos

Total → 88 textos

Total → 93 textos

Mostramos a seguir, algumas regularidades discursivas apreendidas nos textos
jornalísticos, exibindo exemplos que materializam tais regularidades:
Foco no governo, com crítica
direta, selecionando suas falas
e apontando suas contradições,
ofertando falas da oposição e
recriando as manifestações em 2º
plano, geralmente como eventos
espontâneos e apartidários;

Argentina

Brasil

La Nación

O Globo
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 La Nación

 O Globo

Argentina
Foco na cobertura das manifestações,
colocando-se ao lado delas, com
predominância dos tipos textuais Clarín
narrativo e descritivo;

Brasil
Folha de São Paulo

 Clarín

 Folha de São Paulo
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Foco na crítica às manifestações e
defesa do governo, argumentando
que estas são das classes altas (elite
branca) e da oposição.

Argentina

Brasil

Página 12

Jornal do Brasil

 Página 12

 Jornal do Brasil

Justificamos que, em nossa análise, nos concentramos nos discursos jornalísticos que
dialogam com o interdiscurso do elitismo da família tradicional e branca, elegendo reportagens
em cuja composição discursiva há críticas aos governos vinculados a grupos de esquerda.
Observamos, desta maneira, o modo como cada jornal desempenha atitudes responsivas
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014[1929]) aos discursos da elite branca e da família tradicional,
entendendo ditos enunciados como representações dos próprios jornais.
Análise Discursiva
Em relação às condições de produção do jornal Clarín, são abordadas as manifestações
públicas, na forma de cacerolazos, ocorridas em 18 de Abril de 2013 (el 18A). Dentre os
principais motivos dos protestos, elencados pelos jornais destacam-se juros altos, inflação,
reformas governamentais referentes à “democratização” da justiça, de acordo com os termos
utilizados pelos jornais, e escândalos de corrupção. Exibimos a manchete, bem como foto que
abre a reportagem e ofertamos um breve recorte de nossa análise por meio do esquema seguinte:
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(1)

A família é a grande protagonista do cacerolazo

Tal formulação (nível do intradiscurso) relaciona-se às seguintes metonímias (nível do
interdiscurso):
(2) Cacerolazo / Familia
Política / Tradição moral, conservadorismo
Formação Discursiva (FD) = Família tradicional burguesa
O cruzamento do nível intradiscurso (formulação) e do nível interdiscurso (constituição)
conduz a um efeito de sentido de manifestações conservadoras, a favor da moral, que se
inscrevem nas formações discursivas (FD) da família tradicional burguesa e (hetero)normativa
portenha.
Já com relação às condições de produção da reportagem do Folha de São Paulo, são
abordadas as manifestações públicas nas ruas e em forma de panelaço, ocorrido em 15 de março
de 2015. Dentre os principais motivos do protesto, encontram-se inflação alta, crise econômica
e escândalos de corrupção (Operação Lava-Jato). Observemos a manchete e foto a seguir:

(1)

Sou negro, pobre e (mas) estou pedindo a saída de Dilma

Tal formulação (nível do intradiscurso) vincula-se às seguintes relações (nível do
interdiscurso):
(2)
Minorias apoiam governo de esquerda vs. Minorias são contrários ao governo
de esquerda
Pré-construído = Relação entre governos de esquerda e minorias
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O cruzamento dos níveis intra e interdiscursos aponta para um efeito de sentido que
concebe as manifestações como plurais, não somente da elite branca, mas também das minorias,
da diversidade. Salientamos que entendemos “minorias” não em sentido quantitativo, mas sim
enquanto minorias de poder, aludindo aos grupos étnicos e identitários sóciohistoricamente
discriminados e subjugados, como os negros e os nordestinos, para citar os exemplos da
reportagem. Notamos assim uma relação de oposição entre os dois níveis, posto que a memória
discursiva evoca um pré-construído que vincula as minorias como as principais eleitoras de
governos esquerdistas. Diante disso, ao longo da narrativa jornalística há uma seleção de
manifestantes representantes de minorias que mostram oposição ao referido governo, além
de (re)criarem uma breve narrativa e descrição da vida de Fernando Holiday, o manifestante
escolhido como manchete e foto da reportagem.
Com relação às produções escritas discentes resultantes da proposta de comparação entre
as duas reportagens mencionadas acima, exibimos a seguir um quadro que reflete regularidades
discursivas nas produções discentes. Tais regularidades indiciam o funcionamento de evidências
discursivas na relação do sujeito com a língua estrangeira. As evidências discursivas (cf.
MARIANI, 2016) trabalham a regularização dos sentidos, produzindo efeitos de “naturalidade”
e de “originalidade”, isto é, do “familiar” e do “evidente”, “daquilo que só pode ser de tal
maneira”: efeito de “transparência”. Sendo assim, as regularidades discursivas são materializadas
nas produções escritas mediante formulações com significantes que se repetem e ecoam, através
de ditos, não ditos, implícitos e silenciamentos, que conduzem a certo(s) efeito(s) de sentido(s),
observando de que modo os sujeitos significam os textos e os relacionam.
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Produções escritas: Discursos discentes sobre o cacerolazo e o panelaço
CACEROLAZO (Argentina)
- Mais pacífico e organizado;

PANELAÇO (Brasil)
- Mais agitado;

- O retrato da realidade → “uma mera - Mais tendencioso, manipulador e ideológico
descrição, apenas uma explicação”;
→ “interferência do jornal”;
- Palavras de ordem dos manifestantes: - Palavras de ordem dos manifestantes:
Liberdade de crítica e pensamento, Bem-estar Ditadura/Intervenção Militar, Impeachment,
familiar, Democracia;
Ser contra o governo e Dilma;
Intenção: “dizer o real da manifestação”;

- Intenção: “criticar a Dilma e PT e/ou
governo todo”;

- Narrativa com Linearidade;

- Narrativa com Contradição;

- Uma observação mais generalizada;

- Uma observação mais situada/específica;

- Ausência de questionamentos, conflitos e Localização
de
questionamentos,
problematizações;
problematizações e contradições;
- Comentários restritos ao nível linguístico, - Comentários que dialogam com a dimensão
valendo-se de informações dadas no texto;
(inter)discursiva;
- Unidade, união e valorização familiar;

- Pluralidade/ diversidade, várias camadas
sociais: “não só [a camada X], mas também
[a Y]”;

- Filiação a discursos de moralidade, com
tom educativo, de ensinar pelo modelo e
exemplo: “Família, tão importante...”; “os
pais desde cedo ensinam os filhos a como
manifestar (...) a não falar palavrões”;

- Ideologia associada/ reduzida à crítica e
ambos os termos com visão negativa, sendo
contemplados como a “visão/interferência do
jornal”;

- Texto “mais light”, como sinônimo de - Texto com “ideologia forte”;
neutralidade;
- Realidade/ Retrato fiel.

- Manipulador/ tendencioso.

Cruzamento de reflexões: resultados preliminares
No que tange aos resultados preliminares, observamos que nos questionários os
discentes manifestam uma vontade de se identificar com as discursividades da LE e da docência,
demonstrando, por meio da adesão afirmativa, bem como eventuais justificativas, às respostas
do questionário, relações de contato e de afetividade com a língua. Já nas produções escritas,
o sujeito do inconsciente realiza identificações imaginárias com o universo do E/LE, o que se
materializa por meio do não diálogo com o interdiscurso. Isso leva à produção de estereótipos
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e idealizações que conduzem às evidências de neutralidade e transparência com relação ao
universo da LE.
No que concerne à concepção de língua, assim como apropriação da Análise de discurso,
nos questionários houve uma vontade de identificação com uma abordagem discursiva por
meio das respostas dadas às perguntas dissertativas. Nas produções escritas, contudo, o sujeito
do inconsciente realiza identificações com o simbólico de uma abordagem tradicional, o que
se materializa mediante determinados significantes, tais como, “receptor”, “mensagem”,
“transmissão de conteúdo”, “complementar a ideologia”, “interpretação errônea”, etc., dando
pistas assim do funcionamento do ato falho, da contradição, do equívoco.
Diante do exposto, entendemos que o deslocamento do sujeito da enunciação no (inter)
discurso se dá de maneira contínua e gradual, sem prever uma chegada linear e completa.
Defendemos que para que haja identificações com o simbólico da língua é primordial que se
estabeleçam interações orais e escritas com o universo da LE e pensamos, deste modo, que
assumir uma vontade de identificação com a língua-alvo é realizar tentativas de identificações
simbólicas. Portanto, concordamos que “o sujeito é, assim, fruto de múltiplas identificações –
imaginárias e/ou simbólicas – com traços do outro que, como fios que se tecem e se entrecruzam
para formar outros fios, vão se entrelaçando e construindo a rede complexa e híbrida do
inconsciente e, portanto, da subjetividade” (CORACINI, 2003, p. 203).
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ETHOS:
FERRAMENTA EDIFICADORA DO GÊNERO EDITORIAL.
UM ESTUDO SOB A PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO DISCURSO
Rosane Mavignier Guedes
PPGLEN UFRJ
Introdução
O discurso jornalístico tende a atrair a atenção dos analistas do discurso, o que também
ocorre com relação ao discurso político, pois ambos servem-se de uma imagem construída no
entreolhar do locutor e do interlocutor, cujos discursos tratam do cotidiano das sociedades,
das práticas sociais, logo, acabam por criar vínculos entre leitor e locutor, ou melhor, entre as
imagens criadas ─ as máscaras ─ , que representam a identificação, e como diz Charaudeau
(2006, p. 7, 8): “a ponto de nelas confundirem-se o ser e o parecer, a pessoa e o personagem,
tal como no teatro grego. [...] Cada um é para o outro apenas uma imagem. Não absolutamente
uma imagem falsa, mas uma imagem que é o próprio ser em sua verdade de troca”. Neste
âmbito, Patrick Charaudeau desenvolveu um estudo sobre “os” ethos do discurso midiático,
iluminando nossa pesquisa sobre os editoriais da imprensa escrita.
Os editoriais, artigos que apresentam a opinião do editor, refletem o posicionamento do
órgão de imprensa por ele representado, geralmente sobre assuntos polêmicos, compartilhando
uma mesma imagem discursiva, fundindo o ethos individual, do editor, e o ethos coletivo, da
empresa, num só discurso. Paralelamente, existe um ethos pré-discursivo que está na base da
construção do ethos discursivo, mantendo uma relação estreita. No entanto, esses ethos, essas
imagens, não são explícitas, elas são subentendidas, sendo elaboradas a partir do contexto de
um sistema de representações coletivas num espaço social e dos sistemas de pensamento com
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seus imaginários sociodiscursivos, “comportando uma tripla dimensão: cognitiva, simbólica e
ideológica” (CHARAUDEAU, 2006, p. 195), manifestados no discurso por meio de vestígios
linguísticos e discursivos; mas devemos levar em conta, como alerta o sociólogo Pierre
Bourdieu (2001), que o ato de comunicação não comporta apenas a troca linguística como
simples operação de codificação e decodificação de elementos gramaticais e mesmo discursivos,
ele comporta previamente o reconhecimento, pelo ouvinte/ leitor, da autoridade daquele que
fala a falar, naquela situação de comunicação; nas palavras de Charaudeau: ser legitimado a
falar o que fala, onde fala e para quem fala. Esse é o tema de nosso trabalho de pesquisa, em
curso: compreender a formação do ethos a partir do social, a materialização do ethos na forma
linguística e não-linguística, e a utilização do ethos como ferramenta edificadora do gênero
editorial, buscando conhecer qual o papel que a imprensa escrita representa em seus espaços
sociais e como eles são captados por seus leitores, levando em conta a imagem discursiva que
está ancorada nas representações sociais, nos valores compartilhados e nos posicionamentos
ideológicos.
Dessa forma, para desenvolver este estudo contaremos com o suporte teórico de Patrick
Charaudeau sobre: os gêneros, o ethos, a construção dos mecanismos de sentido, as categorias
da língua e os modos de organização do discurso. Contando com o apoio teórico de Dominique
Maingueneau e seus ensinamentos sobre o ethos discursivo e prévio, e de Ruth Amossy com
sua abordagem do ethos prévio (préalable) e nos apectos sociais do discurso. Paralelamente,
servimo-nos da sociologia de Pierre Bourdieu sobre a língua e o poder. Este suporte teórico tem
como foco o gênero jornalístico escrito no subgênero editoriais.
Enfim, pensando na subjetividade expressa no discurso, colocamos a pergunta: Será
que o posicionamento ideológico que está por trás do sistema de representações coletivas e dos
sistemas de pensamento com seus imaginários sociodiscursivos muda o discurso dos órgãos de
imprensa ou acabam todos dizendo a mesma coisa?
1. Sistema de representações e sistema de pensamento
Segundo Patrick Charaudeau, todo ato de linguagem (logo, toda produção discursiva)
pressupõe um contrato de comunicação. “A noção de contrato é central na teoria discursiva
de Charaudeau” (CORRÊA, 2011, p. 1). O linguista define o contrato “como uma relação
intersubjetiva que se baseia no status psicossocial que cada um dos parceiros assume para com
o outro e reconhece no outro” (op. cit., p. 2). Ao reconhecer, os parceiros do ato de comunicação
legitimam o Outro, como se fosse um certificado admitindo que seu parceiro tem condições
de ocupar o lugar de locutor/ escritor e de discorrer com autoridade sobre a matéria. Este é
um processo em mão dupla, pois a legitimação ocorre nos dois sentidos: o interlocutor/ leitor
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reconhece a autoridade do autor/ locutor, e este, da mesma forma, reconhece a autoridade
do interlocutor/ leitor em ouvi-lo ou lê-lo . Sendo assim, a legitimação sela o “contrato de
comunicação”. Mas para que a legitimação recíproca alcance esse patamar, é preciso que as
partes compartilhem um sistema de representações e de pensamento, sem essa interação, o
discurso não atinge seu propósito. Nesse sentido, Charaudeau (2006, p. 187) nos ensina que
Por mais que se fale com a finalidade essencial de estabelecer uma relação
entre si e o outro e de influenciá-lo, tentando persuadi-lo ou seduzi-lo, essa
relação seria vazia de sentido se não tivesse por objeto certa visão que trazemos
do mundo, isto é, o conhecimento que se tem da realidade e os julgamentos
que dela se fazem. O homem é tomado tanto por um desejo de inteligibilidade
do mundo quanto de troca com o outro.

Por essas palavras notamos que o linguista nos mostra que o sucesso da comunicação vai
além do uso adequado da língua e do discurso, é preciso estar de acordo com o campo temático
preestabelecido pela situação ─ o macrotema. Além deste, há outras condições necessárias ao
pleno estabelecimento da interação locutor-interlocutor, isto é o que define o contrato. Para
melhor fazer entender, usamos por analogia a explicação que Charaudeau dá a respeito do
discurso político: “O que define o contrato do discurso político é a partilha entre a instância
política e a instância cidadã de um mesmo ideal de sociedade” (op. cit., p. 189). Esta afirmação
é totalmente aplicada ao discurso jornalístico nos editoriais, pois o contrato estabelece-se na
visão de mundo compartilhada entre certo jornal e seu público, uma ideologia, ou seja, um ideal
de sociedade. É possível dizer que manter este elo é uma questão de ética.
Na obra de Maingueneau, a questão ética está intimamente ligada à percepção do fiador1.
Assim, diz ele (2008, p. 65): “De fato, a incorporação do leitor ultrapassa a simples identificação
a um personagem fiador. Ela implica um mundo ético do qual o fiador é parte pregnante e ao
qual ele dá acesso. Esse mundo ético, ativado por meio da leitura, é um estereótipo cultural”.
Os estereótipos podem ser positivos ou negativos, mas eles são sempre um julgamento
a partir de observações. Logo, o encontro, o contato de culturas, pode ser tanto um campo
frutífero como um campo minado, pois, neste momento, vêm à tona um conjunto de elementos
simbólicos da vida social, como explica Charaudeau (2006, p. 196): “As representações sociais
organizam os esquemas de julgamento e de classificação de um grupo social e lhe permitem
exibir-se através de rituais de estilizações de vida, de signos simbólicos”.
1 A ideia de fiador, na obra de Maingueneau, inscreve-se no processo de incorporação. A incorporação
é uma “noção introduzida por Maingueneau para conceituar a relação que o ethos estabelece entre
o discurso e seu destinatário”. Funcionando em três dimensões: “(1) Mediante leitura ou audição, o
discurso dá corpo a seu enunciador - que exerce o papel de fiador - de uma fonte legitimante. (2)
O destinatário incorpora, assimila os esquemas característicos desse fiador. (3) Esse duplo processo
permite a incorporação imaginária do destinatário à comunidade dos que aderem a esse discurso, que
com ele fazem corpo”. (Dicionário de Análise do Discurso, 2018, p. 272)
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Os estereótipos, a ideologia e os valores compartilhados estão gravados nos sistemas de
representações sociais e de pensamento, com seus imaginários sociodiscursivos.
Quanto à ideologia, seu conceito varia segundo correntes filosóficas: a concepção
marxista, a concepção da filosofia e a concepção das ciências sociais (2006, p. 191,192). Assim,
Charaudeau nos apresenta os três conceitos de ideologia e, por fim, nos propõe a sua visão do
modo como devemos pensar a ideologia com a finalidade da Análise do Discurso.
Na concepção marxista os discursos de representação ideológica são construídos a
partir da memória de um real preexistente, e, por sua vez, constroem crenças, levando seus
componentes a se reconhecerem como pertencentes a “um grupo-classe por um jogo de
identificação e de exclusão”.
A segunda corrente contestando a primeira, entende que o sistema de representação é que
constrói o real. Dessa forma, Charaudeau refere-se a Paul Ricœur (1997, apud CHARAUDEAU,
2006, p. 193) ao explicar que “seria vão derivar imagens de qualquer coisa que fosse anterior”;
ao contrário, a construção do discurso de ideologização produz símbolos sociais em cada grupo.
A terceira corrente refere-se a Van Dijk (1999, p. 71, apud CHARAUDEAU, 2006, p.
193), para quem a ideologia “é um fenômeno de cognição social”, definindo “crenças sociais
partilhadas por grupos sociais específicos”. Charaudeau, embora atenha-se à concepção de Van
Dijk, faz ressalvas, uma vez que discorda da eficácia da distinção em grupos. Assim, nosso
teórico propõe abordar o tema da ideologia com aplicação à Análise do Discurso, justificando
com a seguinte pergunta: “É necessário para a análise do discurso definir esses sistemas de
crenças ou entidades categorizadas, ao passo que o que as caracteriza é sua extrema fluidez
discursiva, que aparece e circula nos diferentes grupos, revestidas de formas diversas?”
(CHARAUDEAU, 2006, p. 193). O teórico apresenta o que ele compreende ser a ideologia
pensada pela análise do discurso: “partindo da noção de representação social como fenômeno
cognitivo discursivo geral, que engendra sistemas de saber” (op. cit., p. 194). Os saberes são
maneiras de dizer, dependentes da linguagem e por ela configuradas.
Neste ambiente, funda-se o ethos dos parceiros do contrato de comunicação. Considerando
que a identidade não se constrói espontaneamente, seja individual ou coletiva, ela está inserida
no contato com o Outro de onde surgem suas representações.
2. Ethos: expressão da subjetividade
Ao analisar a subjetividade presente no ethos discursivo e no ethos prévio, Ruth Amossy
(2014, p. 94-95, tradução nossa), ao se referir ao ethos prévio (ethos préalable), e sempre com
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um olhar sobre as funções sociodiscursivas da língua, faz um paralelo com o imaginário social.
Segundo a linguista, a posição de um locutor em certo campo e a legitimidade que a posição lhe
concede está atrelada às imagens percebidas como modelos culturais. Assim, a linguista nos diz
O ethos prévio é elaborado de acordo com o papel que o orador preenche
no espaço social (suas funções institucionais, seus status e seu poder), como
também de acordo com a representação coletiva e com o estereótipo que circula
sobre a pessoa. O ethos prévio precede a tomada de palavra e a condiciona
parcialmente, ao mesmo tempo em que deixa no discurso traços tangíveis,
os quais são assinaláveis tanto nas marcas linguísticas como na situação de
enunciação, que é a base da troca.

No entanto, se a imagem prévia que o interlocutor forma do locutor não é favorável à
conquista da adesão, então ele pode corrigir por meio de seu discurso, como explica a autora:
“É a partir de então que podemos ver como a imagem prévia do locutor é reformulada por um
discurso que tanto a reforça como a transforma” (op. cit., p.97 , tradução nossa).
A identidade de um grupo não é um valor absoluto e incondicional; pelo contrário, ela
está sempre sujeita a contaminações, oscilações e transformações. Eis por que Charaudeau
manifesta sua preocupação com a fragilidade da identidade dos grupos, seja pelo aspecto social
ou cultural, e nos diz que ela deve ser “reforçada ou simplesmente lembrada, já que tende a se
enfraquecer” (2016, p. 29). Porque ela se enfraquece? Ela se enfraquece por algumas razões,
dentre elas encontramos o interculturalismo. Mas outros motivos podem ocorrer, como nos
explica Charaudeau
Os grupos, ao se confrontarem, estabelecem entre si relações de força ao fim
das quais acontecem dominações, exclusões, misturas ou fusões. Todo grupo
se constitui e vive ao sabor de um duplo movimento de fechamento sobre si
(força centrípeta) e/ou de abertura para o outro (força centrífuga). Confrontado
com a diferença do outro, o grupo pode sentir-se ameaçado em sua identidade
e tentar diferenciar-se para afirmá-la: é o processo de diferenciação. Ao
contrário, sentindo-se forte em sua identidade, pode ser levado a dialogar
com o outro grupo, a coexistir com ele, sendo que um dos dois grupos acaba
fundindo-se no outro: é o processo de assimilação.

Nesse sentido, esteja o grupo na condição que estiver, ele precisa de um representante,
de um porta-voz, dotado de poderes para representá-lo; portanto, legitimado pelo grupo que
representa. Esta situação é explicada por Bourdieu (2001, p. 157, tradução nossa) como sendo
“a alquimia da representação”, e nos esclarece que “o grupo faz o homem. Em contrapartida,
ele recebe o direito de falar e de agir em nome do grupo, de pensar pelo grupo que ele encarna,
de se identificar com uma função para a qual ele se dá de corpo e alma, dando assim um corpo
biológico a um corpo constituído”. Este é o ethos coletivo. Neste momento, podemos visualizar
a imagem do editor e a imagem do órgão de imprensa que ele representa.
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A partir desse complexo quadro em que o conceito de ethos revela seu perfil volúvel,
o linguista Dominique Maingueneau nos apresenta um panorama de categorias: o ethos
pré-discursivo e o ethos discursivo; o ethos dito e o ethos mostrado; o ethos híbrido e o ethos
neutro; o ethos individual e o ethos coletivo; o ethos da enunciação. Como podemos visualizar
abaixo.

Verificamos então, no quadro acima, tanto o ethos pré-discusivo como ethos discursivo
são identificados por meio de estereótipos ligados aos mundos éticos. No caso do ethos
pré-discursivo o intérprete pode formar sua ideia sobre o locutor a partir de associações a um tipo
de ethos não discursivo que cada enunciação pode confirmar ou infirmar (MAINGUENEAU,
2008, p. 16). No caso do ethos discursivo, ele pode ser dito ou mostrado, pois, como explica
Maingueneau, é tênue o limite entre o explícito e o implícito. Entre um e outro existe um recurso
que atende a ambos: a metáfora; por outro lado, há recursos que atendem exclusivamente ao
ethos dito: as referências diretas ou as cenas validadas. Estas construções facilitam a adesão do
público. Mas para tanto, faz-se necessário que o sujeito do discurso tenha credibilidade, uma
imagem previamente construída de si, evidenciando seu caráter, suas virtudes, e até mesmo sua
ideologia, e compartilhada com seu auditório, o que leva à formação do ethos de fiador. Neste
palco, onde os personagens são construídos e reconstruídos a partir do não-dito e do dito, o
discurso só encarna sua verdade por meio da enunciação ─ oral ou escrita ─ e só alcança seu
objetivo de fazer acontecer e de persuadir, caso permita uma incorporação.
Vale lembrar que a “incorporação” não é um processo aleatório, ele está enquadrado
nos limites de um gênero, o qual é “constituído pelo conjunto das características de um objeto
e constitui uma classe à qual o objeto pertence. [...] Para os objetos que são textos, trata-se de
classe textual ou de gênero textual” (CHARAUDEAU, 2007, p. 204).
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Assim, segundo o linguista, o estudo do gênero textual parte de uma classificação
tripartida que considera “o lugar”, “o grau de generalidade” e “o modo de organização
discursiva”. Dessa forma, o lugar representa a cena de enunciação e o resultado da encenação
é o texto. O grau de generalidade, num primeiro plano, classifica-se em “grandes funções da
linguagem”, podemos entender grosso modo como coerência e coesão; e em grau menor, e
também grosso modo, encontramos elementos de produção linguageira visando a comunicação
segundo as condições de interação espontâneas ou institucionais. No que tange os modos de
organização discursiva, do leque de classificações proposto pelo linguista, nosso objeto de
pesquisa ─ os editoriais ─ tem seu modo muito bem definido, trata-se de um “acontecimento
comentado”. E se há o comentário, há a argumentação, o que justifica pertencer à categoria
enunciativa (CHARAUDEAU, 2008, p. 79).
Por esse ângulo, Charaudeau subclassifica os editoriais em “discurso de instância
interna”, visto ser escrito, pelo menos em princípio, pelo diretor de um jornal. Em oposição,
existe o discurso de instância externa, na qual se distinguem, segundo o modo discursivo,
o debate (acontecimento provocado) e a reportagem (acontecimento relatado) por ser um
“acontecimento comentado”.
Quanto aos editoriais, vale frisar que se trata de um “discurso de representação”, que
são discursos produzidos em uma comunidade cultural e que têm um status oficial. Assim, os
editoriais, no exercício de sua missão, colocam em jogo a imagem que cada órgão de imprensa
cria de si em coerência com sua orientação política e social, “expressando a opinião de um
jornal, sua posição adotada”.
Considerações finais
Considerando a importância do jornalismo na teia da comunicação, e tendo a imprensa
escrita representando seu papel social de divulgar os fatos, de atrair o olhar crítico de seu
público para os assuntos que cada órgão de imprensa julga serem de importância, abordando
segundo seu perfil ideológico, entendemos que há necessidade de refletir sobre a relação
existente entre leitor/sociedade e imprensa como formadora de opiniões; mais precisamente,
entre determinado órgão de imprensa e seu público especial. A partir da observação da relação
nutrida e contínua, através do discurso, que os jornalistas mantêm com seu leitor, verificamos
o poder que as imagens construídas no discurso, ou pré-construídas em um mundo de valores
compartilhados, exercem no processo argumentativo, buscando atuar sobre o auditório,
buscando orientar seu modo de agir e de pensar, no entanto esta busca é ininterrupta. Ao final
desse estudo de abordagem epistêmica, verificamos que a eficácia da imagem construída e
manifestada no discurso em busca da conquista da opinião pública é uma luta incessante, com
um ethos sempre em reconstrução.
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IMPOLIDEZ E TRADUÇÃO AUDIOVISUAL: LEGENDAGEM E
DUBLAGEM DA SÉRIETHE BRIDGE EM PORTUGUÊS E ESPANHOL
Samara Santos Santana
PPGLEN UFRJ
1. Introdução
Devido ao aumento da produção de materiais audiovisuais nas últimas décadas e,
consequentemente, de traduções desses materiais, houve um avanço relevante nos estudos da
tradução audiovisual (TAV). Temas como o humor, expressões-TABU, variação linguística,
bilinguismo / multilinguismo e legendas feitas por fãs estão presentes em artigos e debates
acadêmicos, teses e dissertações. Com o objetivo de contribuir com os estudos da TAV, proponho
uma pesquisa da tradução nas modalidades de legendagem e de dublagem. Pretendo analisar,
a partir da série televisiva The Bridge, a tradução em Português do Brasil (PB) e em Espanhol
Europeu (EE), tanto em legendagem quanto em dublagem, de interações conversacionais
marcadas pela impolidez e as estratégias comunicativas de ataque à face.
2. Fundamentação Teórica
Para o desenvolvimento da pesquisa e análise do objeto de estudo, lanço mão de estudos
na aérea da Tradução Audiovisual (TAV) e da Impolidez.
2.1. Tradução audiovisual (TAV)
O avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas proporcionou uma revolução na
TAV, que se materializa no aumento significativo da oferta e demanda de produtos audiovisuais,
devido a fatores como a multiplicação de canais de TV, a evolução da internet, a diversificação
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dos meios (cabo e satélite), a melhoria do ensino a distância, o incremento da produção
cinematográfica no mundo.
A tradução nos meios audiovisuais ganhou lugar de destaque dentro da atividade
tradutora, por apresentar um forte impacto social, pois alcança um grande número de pessoas,
dada a facilidade de recepção. Outro fator é a grande quantidade de produtos traduzidos, como
filmes, documentários, entrevistas, séries, noticiários, jogos.
O texto audiovisual se caracteriza por possuir um código oral (as vozes que escutamos),
um código escrito (os roteiros) e um código visual (as imagens) e dispõe de várias formas de
tradução (AGOST, 1999, p. 15). Autores, como Díaz-Cintas (2001) e Agost (1999), divergem
quanto ao número de modalidades de TAV. No entanto, a presente pesquisa se ocupará da
legendagem e da dublagem, modalidades comuns aos autores citados.
A legendagem pode ser definida como
“(...)uma prática linguística que consiste em oferecer, geralmente na parte
inferior da tela, um texto escrito que pretende dar conta dos diálogos dos
atores assim como dos elementos discursivos que fazem parte da fotografia
(cartas, pichações, legendas, faixas...) ou a trilha sonora (canções)” (DÍAZCINTAS, 2001, p. 23, tradução minha).

Já a técnica da dublagem se caracteriza pela substituição de uma banda sonora de um
texto audiovisual por outra banda sonora. A dublagem “(…)é um processo complexo que se
caracteriza pela necessidade de sincronia entre as vozes dos dubladores e as imagens do texto
audiovisual.” (AGOST, 1999, p. 58, tradução minha). Esse sincronismo envolve não somente a
relação entre palavra e imagem, como também o conteúdo do texto traduzido e a interpretação
dos dubladores.
A dublagem e a legendagem devem, por tanto, possuir uma relação de sincronia com a
imagem (o que é dito ou projetado não pode contradizer o que os personagens estão fazendo)
e com o tempo (a entrega da mensagem traduzida deve estar de acordo com o ato linguístico
original). Porém, esse sincronismo dificulta o processo tradutório. No caso da legendagem,
ainda há a mudança do registro oral para o escrito e a restrição de espaço disponível, que
geralmente é de 32 a 35 espaços por linha e um máximo de duas linhas, o que resulta a omissão
de elementos da mensagem linguística original.
De acordo com Díaz-Cintas (2001), devido às limitações mencionadas acima, que
restringem a passagem de um idioma a outro no meio audiovisual, alguns teóricos entendem a
legendagem, assim como a dublagem, como exemplo de adaptação e não de tradução.
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2.2. Impolidez
A impolidez é definida por Culpeper (2010) como
“(...) uma atitude negativa em relação a comportamentos específicos que
ocorrem em contextos específicos. É sustentada por expectativas, desejos
e / ou crenças sobre organização social, incluindo, em particular, como as
identidades de uma pessoa ou grupo são mediadas por outras em interação.
Os comportamentos situados são vistos negativamente quando entram em
conflito com o modo como se espera que eles sejam, como se quer que sejam
e / ou como pensam que deveriam ser.Tais comportamentos sempre têm ou
presume-se que tenham consequências emocionais para, pelo menos, um
participante, ou seja, eles causam ou presumivelmente causam ofensa.Vários
fatores podem exacerbar quão ofensivo é considerado um comportamento
indelicado, incluindo, por exemplo, se alguém entende que um comportamento
é fortemente intencional ou não” (CULPEPER, 2010 – tradução minha).

No trabalho intitulado “Impoliteness revisited: with special reference to dynamics and
prosodic aspects”, Jonathan Culpeper, Derek Bousfield& Anne Wichmann (2003) analisam a
noção de impolidez e os usos de estratégias comunicativas de ataque à face. Os autores utilizam
um documentário televisivo sobre disputas entre guardas-de-trânsito e donos de carro como
corpus para o estudo. O trabalho está dividido em três partes: relação da impolidez com a teoria
da polidez, impolidez no discurso e prosódia e impolidez.
Uma das críticas feitas pelos autores é o fato do “fenômeno” da impolidez não estar
estruturado na abordagem realizada dentro da Teoria da Polidez e propõem estratégias de
impolidez no campo discursivo e prosódico, além de apresentar as cincosuperestratégias lexicais
e gramaticais presentes em Culpeper (1996).
De acordo com Cupeper et al. (2003), “baldonrecordimpoliteness” é a estratégia
empregada quando existe “muita face em jogo” e quando há a intenção do falante de atacar a
face do ouvinte. Já impolidez positiva é entendida como o uso de estratégias empregadas para
deteriorar a face positiva do interlocutor, como ignorar ou desprezar alguém, excluir alguém
de uma atividade ou desassociar-se dele, não ser simpático, mostrar despreocupação, utilizar
marcas indentitárias inapropriadas, fazer com que o outro se sinta desconfortável por meio do
uso de palavras que são tabus sociais. A impolidez negativa é entendida como o uso de estratégias
empregadas para deteriorar a face negativa do interlocutor, como intimidar, condescender ou
desprezar ou ridicularizar, invadir o espaço do outro, associar explicitamente o outro a aspectos
negativos, registrar o endividamento do outro, impedir ou bloquear o outro. A polidez sarcástica
ou mockpoliteness é o uso de estratégias que são claramente não sinceras. A withholdpoliteness
é a estratégia em que o silêncio é mantido ou há o fracasso do ato em que o trabalho de polidez
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é esperado. E, por fim, o “desafio”, que, segundo os autores, é uma estratégia de impolidez
negativa e, usualmente, acontece por meio de perguntas retóricas.
Quanto ao discurso e às possibilidades de reação do interlocutor à impolidez, Culpeperet
al. (2003) afirmam que o destinatário da interação, ao perceber um ato com estratégias de
impolidez, tem duas escolhas, a de responder e a de não responder. Em casos de resposta,
o destinatário pode aceitar o ataque à face ou pode replicar, e, ao replicar, opta por duas
estratégias, a ofensiva ou a defensiva. De acordo com Culpeperet al. (2003), Harris et al. (1986)
afirmam que a estratégia ofensiva fundamentalmente replica o ataque à face com ataque à face,
enquanto que a estratégia defensiva, para Labov (1972), fundamentalmente replica o ataque à
face por meio da defesa da própria face. Já para Culpeperet al. (2003), estratégias ofensivas
têm, em certo grau, o objetivo secundário de defesa da face do transmissor, enquanto que as
estratégias defensivas podem ter, em certo grau, o objetivo secundário de ofensa ao falante do
ao de impolidez original.
3. Metodologia e Corpus
Para a realização da referida pesquisa, utilizarei como corpus a primeira temporada
da sérieThe Bridge. A série possui 2 temporadas, com 13 capítulos, por temporada, de, mais
ou menos, 45 min cada. The Bridge é uma série de televisão norte-americana que teve sua
transmissão original em 2013 e 2014, pelo canal a cabo FX. A série é uma adaptação da série
Bron/Broen, de coprodução Suécia-Dinamarca, estreada em 2011.
Em The Bridge, a trama tem inícioquando um corpo cortado ao meio é encontrado na
ponte que liga a cidade de El Paso, no Texas, Estados Unidos, à cidade de Juárez, no estado
de Chihuahua, México. A cidade mexicana é caracterizada, na série, por ser uma cidade
violenta, com uma polícia corrupta, ligada a cartéis de drogas. Tal descrição é relevante para a
compreensão de algumas interações conversacionais que serão analisadas. Como uma parte do
corpo é de uma juíza americana e a outra de uma prostituta mexicana, as polícias dos dois países
iniciam uma investigação.
Os personagens principais são a detetive do departamento de polícia de El Paso Sonya
Cross, interpretada pela atriz alemã Diane Kruger, e o detetive de homicídios do estado mexicano
Marco Ruiz, interpretado pelo ator mexicano DemiánBichir.
The Bridge apresenta o mesmo formato da série original, em que um crime é investigado
em uma temporada completa. Outro ponto abordado na série é a difícil relação entre os
protagonistas. Sonya sofre da síndrome de Asperger, considerada um autismo de grau leve.
A personagem apresenta dificuldade na interação social, é direta e franca e interpreta tudo de
forma literal. Mora sozinha e é extremamente dedicada ao trabalho. Já Marco, diferentemente
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do que é descrito na série sobre a polícia mexicana, não aceita suborno, mas procura manter
um relacionamento amigável com os colegas. É casado e tem três filhos, sendo um do primeiro
casamento.
A partir do corpus, realizarei um estudo qualitativo em que pretendo analisar cenas que
apresentam interações conversacionais marcadas pela impolidez, as estratégias comunicativas
de ataque à face e como se mantém (ou não se mantém) a impolidez nessas interações ao serem
traduzidas para o PB e para o EE na legendagem e na dublagem em DVDs da série. Levantarei
três cenas com a personagem Sonya Cross, em que sua interação é realizada de forma não
esperada pelo interlocutor, e três cenas, de conflito, com o personagem Marco Ruiz.Realizarei a
análise considerando as cinco superestratégias lexicais e gramaticais de impolidez e a impolidez
no discurso, propostas por Culpeperet al (2003).
4. Proposta de Análise
Apresento, a seguir, uma proposta de análise de uma cena do episódio4 da 1ª temporada
de The Bridge. Na cena, dois agentes do FBI e o policial Marco interrogam o jornalista Daniel,
que é quem está em contato com o serial killer de mulheres. O assassino escolheu o jornalista
pra se comunicar enquanto mantém uma mulher imigrantesequestrada ao vivo, amarrada em
um deserto, sem água nem qualquer outro recurso. A vítima está morrendo desidratada e sendo
filmada ao mesmo tempo, o que causa certo choque ou comoção.
Os esquemas abaixo descrevem as reações dos interlocutores à impolidez.
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A seguir, apresento a transcrição dos diálogos que apresentam interações marcadas pela
impolidez e suas análises.
MINUTAGEM

ÁUDIO

LEGENDA

DUBLAGEM

LEGENDA

DUBLAGEM

PB

PB

EE

EE

0:15:53 -

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista: acho

Jornalista: Me

Jornalista: No

0:15:54

I’m guessing

Suponho

que tem... ham...

imagino que

sé, quizá tengaa

he’s got some

que tenha

sabe, problemas

tendrá algún

hum conflictos

mommy

tido algum

paternos

trauma de la

maternos

issues

problema com

infancia,

a mãe
0:15:55 -

Jornalista:

Jornalista: ou

Jornalista: ou

Jornalista:

Jornalista:

0:15:57

or maybe

talvez alguma

uma mexicana

o puede que

o talvez una

some

mexicana

destruiu seu

una mexicana

mexicana le

Mexican girl

partiu seu

coração.

le rompiera el

rompiera el

broke his

coração.

corazón.

corazón.

heart.
0:15:58 -

Jornalista:

Jornalista: Ou

Jornalista: Ou

Jornalista: A

Jornalista: Es

0:15:60

It’s either

é isso ou ele

é isso ou ele tem

lo mejor es que

eso o que se le

that or he

fica gordo

um grande

se la pone dura

poneee súper

matar gente y

dura matando

dar por culo a

personas y

la policía.

jodiendo ala poli.

Jornalista:

Jornalista:

gets a big,

0:16:01 -

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

0:16:03

fat chubby

matando

prazer em ferrar

killing people

pessoas e

e matar pessoas e

and messing

brincando com

zoar policiais.

with cops.

policiais.

Superestratégias: bald on record impoliteness – muita face em jogo e intenção do jornalista de
atacar a face dos policiais, aparente no verbo utilizado – “messing”, “brincando”, “zoar” – , na
ironia, nos gestos do rosto e a ênfase dada à palavra “fat”; impolidez positiva (na legendagem
e dublagem em EE) – uso de palavra considerada TABÚ social.
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MINUTAGEM

ÁUDIO

LEGENDA PB

DUBLAGEM

LEGENDA

DUBLAGEM

PB

EE

EE

0:16:04 -

Marco: That

Marco: Aquela

Marco: Então,

Marco: Esa

Marco: Esa

0:16:06

girl is dying

garota está

aquela garota ali

chica se está

muchacha se está

out there.

morrendo lá

tá morrendo.

muriendo.

muriendo ahí

fora.

fuera.

0:16:07 -

Jornalista:

Jornalista: Não

Jornalista: Não

Jornalista:

Jornalista: No

0:16:10

Not for

é por nada, mas

por nada, mas o

Pero no es

sin motivo. El tío

nothing, but

ele tenta fazer

cara tá tentando

en vano. Ese

quiere mandar un

this guy’s

uma observação.

dizer alguma

tipo quiere

mensaje.

coisa.

transmitir un

trying to
make a point.

mensaje.

0:16:11 -

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

0:16:13

Nobody

Ninguém

Ninguém liga

A la gente le

Está claro que a

really gives a

realmente se

que uma garota

importa un

nadie le importa

shit if some

importa se uma

marrom morra

bledo que

una mierda

brown girl

garota de cor

muera una

que muera una

dies.

morre.

morenita,

mulata,

0:16:14 –

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

0:16:15

As long as it

Contanto que

contanto que

siempre y

siempre que

stays South

permaneça ao

fiquem a sul

cuando ocurra

sea al sur de la

of the border,

sul da fronteira,

da fronteira,

al sur de la

frontera, todo

nobody

ninguém liga.

ninguém liga, não

frontera.

está bien.

cares.

é mesmo?

Superestratégias: impolidez negativa – associação a aspectos negativos (crítica social à
instituição); impolidez positiva(na fala “original” e na dublagem em EE) – uso de palavra
vulgar.
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MINUTAGEM

ÁUDIO

LEGENDAPB

DUBLAGEM

LEGENDAEE

PB

DUBLAGEM
EE

0:16:16 –

FBI: That’s

FBI: Isso não é

FBI: Isso não

FBI: Eso no es

FBI: Eso no es

0:16:17

not true.

verdade.

é verdade.

cierto.

cierto.

0:16:18 –

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

0:16:19

Oh, yeah?

É mesmo?

Ah é? Já

¿No? ¿Tienen

¿Ah no?

Did you get

Já recebeu o

conseguiu a

ya el dinero?

¿Tenéis el

the Money

dinheiro?

grana?

dinero?

yet?
0:16:21 –

Jornalista:

Jornalista:Aposto

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

0:16:24

Hmm?

que se trata de uma

Hum? Porque

Porque me

¿Hum? Porque

Cause I’m

bela estudante

eu aposto que

da que si

apuesto a que

betting if it

se fosse uma

fuerauna guapa

si fuera una

was a pretty

loirona

estudiante

universitaria

universitaria,

rubita,

little coed
0:16:25 –

Jornalista:

Jornalista: com

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

0:16:27

with blonde

cabelos loiros,

com dentes

rubia, tetona y

con dientes

hair and

dentes perfeitos

perfeitos e

con dentadura

perfectos y

peitão

perfecta,

tetas grandes

perfect teeth
0:16:28 –

Jornalista:

Jornalista: e seios

Jornalista: o

Jornalista:

Jornalista:

0:16:30

and big tits,

grandes, o dinheiro

dinheiro estaria

el dinero ya

ya os habría

the Money

apareceria agora,

chovendo

habría llegado a

llovidoel

would come

irmão.

agora, meu

chorros.

dinero, colega.

raining in

amiguinho.

by now, bro.

Superestratégia: bald on record impoliteness– muita face em jogo e intenção do jornalista
de atacar a face dos policiais, intensificada pela forma nominal “bro”, presente também na
legendagem PB – “irmão” –, na dublagem PB – “meu amiguinho” – e na dublagem EE –
“colega”; ironia.
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MINUTAGEM

ÁUDIO

LEGENDA PB

DUBLAGEM

LEGENDA

DUBLAGEM

PB

EE

EE

0:16:31 –

FBI: When

FBI: Quando

FBI: Quando

FBI: Cuando

FBI: Cuando

0:16:31

this is all

tudo isso acabar,

isso acabar,

esto haya

esto termine,

acabado, te

comprobaré

buscaré en el

todo su historial

sistema a ver

a ver qué

qué sale.

aparece.

FBI:

FBI:

over,

0:16:32 –

FBI: I’m

FBI: pesquisarei

FBI: vou

0:16:34

gonna run you

seu passado

enviá-lo ao

through the

e verei o que

sistema pra ver

system see

aparece.

o que acontece.

what pops.
0:16:35 –

Jornalista: I

Jornalista:

Jornalista: Ah,

Jornalista:

Jornalista:

0:16:36

love it when

Adoro

eu adoro um

Me encanta

Eso me pone

you talk dirty.

quando diz

papo sujo. Cadê

que me digas

mucho. ¿Y el

Where’s the

obscenidades.

o dinheiro,

cochinadas. ¿Y

dinero?

money?

Cadê o dinheiro?

heim cara?

el dinero?

0:16:40 –

Marco: Try

Marco: Tente

Marco: Tenta

Marco: A ver

Marco: Intenta

0:16:41

not to be na

não ser um

não ser tão

si te cortas un

no ser tan

asshole.

idiota.

bundão, tá?

poco.

capullo.

Superestratégias: impolidez negativa – ameaça; polidez sarcástica – declaração não sincera;
impolidez negativa – desafio; impolidez positiva (na fala “original”, na legendagem e
dublagem PB e na dublagem EE) – uso de palavra considerada TABU social.
Conclusão
A pesquisa objetiva ampliar as discussões acerca da impolidez e da TAV, “campos” que
se apresentam em crescimento e que merecem atenção nos estudos linguísticos brasileiros.
Ainda há muito que se discutir, mas o estudo visa traçar caminhos que contribuam com futuros
trabalhos e com os já realizados. Levanto dois questionamentos: 1) Existe convergência na
escolha das estratégias comunicativas de impolidez entre as modalidades de TAV (legendagem
e dublagem)? 2) Existe convergência na escolha das estratégias comunicativas de impolidez
entre as duas línguas (PB e EE)?
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ANEXO 1
MINUTAGEM

ÁUDIO

LEGENDA PB

DUBLAGEM

LEGENDA

PB

EE

DUBLAGEM EE

0:15:40 –

Marcos: Did he

Marcos: Ele

Marcos: Por

Marcos:

Marcos: ¿Le dijo

0:15:41

give you a way to

te deu alguma

acaso ele deu um

¿Te ha dicho

como podíamos

get in touch with

maneira para

jeito de contatar

cómo ponerte

contactar con él

him

entrar em

você

en contacto

cuando tuviéramos

con él cuando

reunido el dinero?

contato

se reúna el
rescate?
0:15:41 –

Marcos:Whenthe

Marcos:

Marcos: quando

0:15:42

ransom has been

quando o

o resgate for

gathered?

resgate estiver

pago?

Marcos:

Marcos:

completo?
0:15:43 –

Jornalista: No, he

Jornalista:

Jornalista: Não.

Jornalista:

Jornalista: No, está

0:15:45

just sort of calls

Não. Ele liga

Ele só liga na

No, me llama

claro que él llama

when he feels like

quando tem

hora que dá na

él cuando

cuando le apetece.

it.

vontade.

telha dele.

le viene en
gana.

0:15:46 –

FBI: Anything else

FBI: Algo mais

FBI: Tem mais

FBI: ¿Puedes

FBI: ¿Puede

0:15:47

you can tell us?

que possa nos

alguma coisa que

decirnos algo

contarnos algo más?

contar?

possa dizer?

más?

0:15:49 –

Jornalista:He’s

Jornalista: Ele

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:(pigarro)

0:15:50

what I would call

é, como diriam,

(pigarro) Ele é o

No es lo que

Creo que se trata de

a doer.

uma pessoa que

que eu chamo de

se dice muy

un hombrede acción

“age”.

durão.

parlanchín.

no de palabras.

Jornalista:

Jornalista:

0:15:51 -

Jornalista: He

Jornalista: Não

Jornalista: Ele

0:15:52

doesn’t talk much.

fala muito.

não fala muito...

0:15:53 -

Jornalista:I’m

Jornalista:

Jornalista: acho

Jornalista:

Jornalista:No sé,

0:15:54

guessing he’s got

Suponho que

que tem... ham...

Me imagino

quizá tengaaa hum

some mommy

tenha tido

sabe, problemas

que tendrá

conflictos maternos

issues

algum problema

paternos

algún trauma

com a mãe

de la infancia,
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0:15:55 -

Jornalista: or

Jornalista: ou

Jornalista: ou

Jornalista:

Jornalista: o talvez

0:15:57

maybe some

talvez alguma

uma mexicana

o puede que

una mexicana

Mexican girl broke

mexicana partiu

destruiu seu

una mexicana

le rompiera el

his heart.

seu coração.

coração.

le rompiera el

corazón.

corazón.
0:15:58 -

Jornalista: It’s

Jornalista: Ou

Jornalista: Ou

Jornalista:

Jornalista: Es

0:15:60

either that or he

é isso ou ele fica

é isso ou ele tem

A lo mejor

esoo que se le

gets a big,

gordo

um grande

es que se la

poneee súper dura

pone dura

matando personas y

matar gente y

jodiendoa la poli.

dar por culo a
la policía.
0:16:01 -

Jornalista: fat

Jornalista:

Jornalista:

0:16:03

chubby killing

matando

prazer em ferrar

people and messing

pessoas e

e matar pessoas

with cops.

brincando com

e zoar policiais.

Jornalista:

Jornalista:

policiais.
0:16:04 -

Marcos:That girl is

Marcos: Aquela

Marcos: Então,

Marcos: Esa

Marcos: Esa

0:16:06

dying out there.

garota está

aquela garota ali

chica se está

muchacha se está

morrendo lá

tá morrendo.

muriendo.

muriendo ahí fuera.

fora.
0:16:07 -

Jornalista: Not

Jornalista:

Jornalista: Não

Jornalista:

Jornalista: No

0:16:10

for nothing, but

Não é por

por nada, mas o

Pero no es

sin motivo. El tío

this guy’s trying to

nada, mas ele

cara tá tentando

en vano. Ese

quiere mandar un

make a point.

tenta fazer uma

dizer alguma

tipo quiere

mensaje.

observação.

coisa.

transmitir un
mensaje.

0:16:11 -

Jornalista:Nobody

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:Está

0:16:13

really gives a shit

Ninguém

Ninguém liga

A la gente le

claro que a nadie le

if some brown girl

realmente se

que uma garota

importa un

importa una mierda

dies.

importa se uma

marrom morra

bledo que

que muera una

garota de cor

muera una

mulata,

morre.

morenita,
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0:16:14 –

Jornalista:As long

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista: siempre

0:16:15

as it stays South of

Contanto que

contanto que

siempre y

que sea al sur de la

the border, nobody

permaneça ao

fiquem a sul

cuando ocurra

frontera, todo está

cares.

sul da fronteira,

da fronteira,

al sur de la

bien.

ninguém liga.

ninguém liga,

frontera.

não é mesmo?
0:16:16 –

FBI:That’s not

FBI: Isso não é

FBI: Isso não é

FBI: Eso no

FBI: Eso no es

0:16:17

true.

verdade.

verdade.

es cierto.

cierto.

0:16:18 –

Jornalista:Oh,

Jornalista:

Jornalista: Ah

Jornalista:

Jornalista: ¿Ah no?

0:16:19

yeah? Did you get

É mesmo?

é? Já conseguiu

¿No? ¿Tienen

¿Tenéis el dinero?

the Money yet?

Já recebeu o

a grana?

ya el dinero?

dinheiro?
0:16:21 –

Jornalista:Hmm?

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista:

Jornalista: ¿Hum?

0:16:24

Cause I’m betting

Aposto que se

Hum? Porque

Porque me

Porque apuesto a

if it was a pretty

trata de uma

eu aposto que

da que si

que si fuera una

little coed

bela estudante

se fosse uma

fuerauna

universitaria rubita,

loirona

guapa
estudiante
universitaria,

0:16:25 –

Jornalista:with

Jornalista: com

Jornalista:com

Jornalista:

Jornalista: con

0:16:27

blonde hair and

cabelos loiros,

dentes perfeitos

rubia,

dientes perfectos y

perfect teeth

dentes perfeitos

e peitão

tetona y con

tetas grandes

dentadura
perfecta,
0:16:28 –

Jornalista:and

Jornalista: e

Jornalista:o

Jornalista:

Jornalista:ya os

0:16:30

big tits, the Money

seios grandes,

dinheiro estaria

el dinero ya

habría llovido el

would come

o dinheiro

chovendo agora,

habría llegado

dinero, colega.

raining in by now,

apareceria

meu amiguinho.

a chorros.

bro.

agora, irmão.

0:16:31 –

FBI: When this is

FBI: Quando

FBI: Quando

FBI: Cuando

FBI: Cuando

0:16:31

all over,

tudo isso acabar,

isso acabar,

esto haya

esto termine,

acabado, te

comprobaré todo su

buscaré en el

historial a ver qué

sistema a ver

aparece.

qué sale.
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FBI:

FBI:

Jornalista:Ah,

Jornalista:

Jornalista: Eso me

Adoro

eu adoro um

Me encanta

pone mucho. ¿Y el

dirty. Where’s the

quando diz

papo sujo. Cadê

que me digas

dinero?

money?

obscenidades.

o dinheiro, heim

cochinadas.

Cadê o

cara?

¿Y el dinero?

0:16:32 –

FBI: I’m gonna

FBI:pesquisarei

FBI:vou

0:16:34

run you through the

seu passado

enviá-lo ao

system see what

e verei o que

sistema pra ver o

pops.

aparece.

que acontece.

0:16:35 –

Jornalista:I love

Jornalista:

0:16:36

it when you talk

dinheiro?
0:16:40 –

Marcos: Try not to

Marcos: Tente

Marcos: Tenta

Marcos:

Marcos: Intenta no

0:16:41

be na asshole.

não ser um

não ser tão

A ver si te

ser tan capullo.

idiota.

bundão, tá?

cortas un
poco.
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O SUJEITO PRONOMINAL NO ESPANHOL CARIBENHO:
ANÁLISES DO CORPUS PRESEEA DE LA HABANA
Thainá Felix
PPGLEN UFRJ
Introdução
Alguns pesquisadores consideram a zona do Caribe a mais compacta e uniforme das
zonas do espanhol. No campo da sintaxe, duas características de destaque que diferenciam
a variedade caribenha das outras variedades do espanhol é justamente a menção explícita do
sujeito pronominal, inclusive em contextos neutros, e a tendência à anteposição do sujeito em
relação ao verbo. Outros estudos, porém, questionam essa unidade.
Cruz (2018) analisa duas entrevistas do espanhol de Havana e observa a que dita
variedade se aproximaria mais do espanhol peninsular, por exemplo, que é uma variedade
prototipicamente de sujeito nulo. Nesse cenário, a seguinte pergunta se coloca: no que se refere
ao preenchimento do sujeito, o comportamento do espanhol de Cuba o aproxima ou o distancia
das demais variedades que compõem a zona caribenha?
De modo a contribuir para o estudo de uma variedade escassamente estudada pela
literatura, o objetivo da pesquisa foi investigar o comportamento variável da expressão/omissão
do sujeito pronominal na região caribenha de Havana (Cuba), trazendo novas luzes, assim, de
forma secundaria, aos estudos já existentes sobre o espanhol caribenho. Seguindo Cruz (2018),
nossa hipótese era de que o sujeito nulo prevaleceria na nossa amostra, fato este que afastaria
Cuba das variedades de Porto Rico e República Dominicana, e a aproximaria do espanhol
peninsular, por exemplo.
Para este estudo, de orientação sociolinguística de base laboviana (WEINREICH;
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LABOV; HERZOG, 1968), utilizamos o Projeto PRESEEA, que é um projeto para a criação
de um corpus da língua espanhola falada representativo do mundo hispânico em sua variedade
geográfica e social. Além disso, o projeto disponibiliza diferentes guias de codificação para
diversos estudos, a fim de facilitar estudos comparativos entre distintas variedades do espanhol.
Um desses guias de codificação disponíveis é sobre a variável expressão do sujeito pronominal
(BENTIVOGLIO; ORTIZ; SILVA-CORVALÁN, 2011), e é esse guia que foi utilizada para a
codificação dos dados.
Para este breve texto nos centralizaremos apenas nos resultados gerais encontrados e no
resultado encontrado para o fator idade.
1. Corpus
A distribuição dos falantes de Havana se dá de acordo com o quadro a seguir:
17/18
informantes
Idade

20 – 34
35 – 54
≥55

Primários
Mulher Homem
1
1
1
1
1
1

Nível de estudos
Secundários
Mulher Homem
- /1
1
1
1
1
1

Universitários
Mulher Homem
1
1
1
1
1
1

Quadro 1: distribuição dos falantes do corpus PRESEEA (La Habana)

Como há somente 17 entrevistas disponíveis no projeto, nos faltava uma informante
mulher de estudo secundário e que tivesse entre 20 e 34 anos. Como os entrevistadores também
fazem parte da mesma comunidade que os entrevistados, uma das entrevistadoras completava a
cédula que nos faltava, assim ficamos com um total de 18 informantes.
Foram levados em consideração todos os dados em que a alternância do pronome sujeito
é possível, como é possível observar no exemplo (1):
(1) él está viejito y Ø ya no puede estar en esos viajes [LHAB_M31_031]
Assim como, foram desconsiderados os casos onde a alternância não é possível, seja pela
presença necessária do sujeito como no exemplo (2) em que temos usos enfáticos de “mismo/
misma”; em (3) quando o sujeito é uma informação nova que responde a uma pergunta; (4)
quando o sujeito é necessário por ser foco de contraste; em casos como (5) de frases idiomáticas;
casos com un/unos1(6); e os casos os quais a ausência do sujeito é obrigatória como em (7) em
que apresenta uma estrutura com verbo impessoal:
1 A guia controla e considera esse tipo de sujeito, no entanto, após uma rodada considerando esses casos,
observamos que eles são majoritariamente expressos e por conta disso, decidimos desconsiderá-los da
análise.
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(2) ahí la culpa la tenemos nosotros mismos [LHAB_H12_037]
(3) ¿y dónde tú vives? yo vivo en Alamar [LHAB_H11_001]
(4) él tiene ochenta y tres y yo tengo setenta y uno [LHAB_M31_031]
(5) como otra otra sala que es para recibir a las visitas que sé yo [LHAB_H12_037]
(6) bueno la vista es un momento de belleza de tranquilidad porque es tranquilo y ahí
uno puede pasar bien el tiempo. [LHAB_H11_001]
(7) porque Ø hay más movimiento [LHAB_H11_001]
1.1 Grupo de fatores
1.1.1. A variável dependente
A variável dependente que foi usada para este trabalho é a forma de representação do
sujeito pronominal, que pode ser plena (8) ou nula (9). Levando em consideração o objetivo
deste trabalho, o valor de aplicação na análise será o sujeito pleno (em oposição ao sujeito não
expresso). Obtendo os resultados de preenchimento do sujeito pronominal (gerais e por fatores),
será possível observar o comportamento da variedade de Havana em relação a expressão ou não
do sujeito pronominal.
(8) ella sí exige que la traten de usted [LHAB_M22_055]
(9) Ø no sé mucho de eso [LHAB_M22_055]
1.1.2. As variáveis independentes e os fatores selecionados como relevantes
No quadro a seguir apresentamos os fatores previstos pela guia e os fatores que foram
selecionados como relevantes pelo programa estatístico GoldVarb:
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FATORES PREVISTOS NA GUIA

FATORES SELECIONADOS EM ORDEM
DE RELEVÂNCIA

PESSOA DO SUJEITO

PESSOA DO SUJEITO

ESPECIFICIDADE DO SUJEITO

CORREFERENCIALIDADE

MODO VERBAL

IDADE

TEMPO VERBAL

ESCOLARIDADE

PROGRESSIVIDADE

ESPECIFICIDADE DO SUJEITO

PERFECTIVIDADE

TEMPO VERBAL

AMBIGUIDADE

PROGRESSIVIDADE

CLASSE SEMÂNTICA DO VERBO

Log likelihood = - 1451.375
0.038

Significance:

TIPO DE CLÁUSULA
CORREFERENCIALIDADE
TURNO DE FALA
GÊNERO DO INFORMANTE
IDADE
NÍVEL DE ESTUDO
Quadro 2: Grupo de fatores previstos na guia e grupo de fatores selecionados em ordem de relevância

2. Análise dos resultados
No cômputo geral das orações finitas que analisamos obtivemos 2.514 dados. O gráfico
a seguir apresenta nossos resultados gerais.
Sujeito Expresso

Sujeito Nulo

Sujeito Expresso
34%
Sujeito Nulo
66%

Gráfico 1: resultado geral da variável expressão/omissão do sujeito pronominal no espanhol de
Havana – Cuba

A partir da leitura desse gráfico, verificamos que os resultados de Cruz (2018) diferem
do que encontramos, provavelmente pelo fato de a autora ter analisado apenas duas entrevistas
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de Havana. Por mais que o sujeito nulo prevaleça, nosso resultado faz com que não seja possível
dizer que o espanhol de Havana seja uma variedade que se comportaria de forma similar ao
espanhol peninsular. Observemos a comparação dos nossos resultados com o de Cruz (2018):
Sujeito Nulo

14,5

34

66

85,5

Sujeito Expresso

Havana - (CRUZ, 2018)

Havana - Presente estudo

Gráfico 2: Comparação dos resultados CRUZ (2018) X presente estudo

Para um melhor entendimento do fato que, de acordo com nossos resultados, não podemos
dizer que a variedade cubana se comportaria como variedades prototipicamente [+pro-drop],
no gráfico a seguir comparamos nossos resultados com os de Cruz (2018), novamente, para
o espanhol de Havana, com os de Manjón-Cabeza, Franscica Pose e Francisco José Sánchez
(2016) que analisaram o comportamento da variável no espanhol de Granada, Espanha, com os
resultados de Orozco e Guy (2008) para o espanhol do caribe continental de Barranquilla e, por
fim, com os resultados de Soares da Silva (2011) para o espanhol de Porto Rico.

Gráfico 3: comparação dos resultados entre Granada X Havana X Barranquilla X Porto Rico

Por fim, para confirmar que a variedade de Havana não apresenta um comportamento
diferente do esperado para uma variedade do caribe, observemos o gráfico a seguir o qual
comparamos os resultados de Claes (2011) para o espanhol de San Juan, Ortheguy, Zentella e
Livert (2007) para os dominicanos em Nova Iorque e Orozco e Guy (2008) para o espanhol de
Barranquilla.
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Gráfico 4: CLAES (2011); OTHEGUY, ZENTELLA e LIVERT (2007); OROZCO e GUY (2008)

Podemos concluir então que, no que se refere ao sujeito pronominal, o espanhol de
Havana apresenta um comportamento que condiz com outras variedades na zona do Caribe.
Como dito na introdução, como esse texto trata de um recorte, vamos apresentar os
resultados para o fator selecionado em terceiro lugar como mais relevante: idade.
2.1. Idade
No gráfico a seguir podemos observar que a taxa encontrada de sujeito pronominal é
menor na população jovem, ao passo que os adultos e, principalmente os idosos de Havana,
tendem a apresentar mais ocorrências de sujeitos expressos.

46

Geração 3

34

Geração 2

28

Geração 1

percentual de sujeito expresso

Gráfico 5: sujeito expresso nas três faixas etárias no espanhol de Havana

Na rodada de peso relativo obtivemos 0.60 para a terceira geração, 0.47 para a segunda
e 0.43 para a terceira. Esses números confirmam que a população idosa tende a expressar mais
sujeitos, enquanto os mais jovens e adultos tendem a preferir o sujeito nulo. Se comparamos
nossos resultados com os de Orozco e Guy (2008), para o espanhol da região caribenha costeira,
e o resultados de Porto Rico, de Soares da Silva, temos o gráfico a seguir:
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Gráfico 6: comparação dos resultados: sujeito expresso

Quando analisamos esse gráfico, que nos revela uma análise em tempo aparente,
observamos que os resultados referentes às regiões de Barranquilla e Havana são bem
semelhantes. Orozco e Guy (2008) dizem que esses resultados podem refletir o maior acesso
a educação dos jovens comparados com as gerações anteriores. Se observamos os resultados
de Soares da Silva (2011), percebemos que, no espanhol de Porto Rico, os jovens são os que
produzem mais sujeitos expressos, o que foi um resultado esperado pelo autor visto que, quando
ocorre mudança na língua, a forma inovadora apareceria com mais frequência na fala dos mais
jovens (SOARES DA SILVA, 2011).
Com essa análise podemos nos perguntar se o espanhol de Cuba (que é o nosso foco
de análise) estaria se desprendendo da característica [-sujeito nulo] que a zona do Caribe
participaria. Uma análise mais exaustiva é necessária para responder essa questão. Por ora,
defendemos que Cuba estaria vivendo um processo de mudança, mas que ainda compartilha as
características ditas da região.
Considerações finais
O objetivo deste trabalho foi contribuir para o conhecimento dos condicionamentos
sociolinguísticos da presença/omissão do pronome sujeito. Para isso, nos detemos a variedade
do espanhol de Havana por ser uma variedade pouco contemplada e por pertencer a região do
Caribe.
Como vimos, o pronome sujeito, dentro dos estudos da variedade caribenha, tem recebido
bastante atenção e se considera como um aspecto muito característico dessa variedade. Uma
das características de destaque que diferenciam a variedade caribenha das outras variedades
espanholas é justamente a frequente menção explicita do sujeito pronominal. Partindo do
trabalho de Cruz (2008), que percebeu que a variedade cubana se aproximaria mais do espanhol
peninsular e se afastaria da característica [- sujeito nulo] do espanhol caribenho, ampliamos o
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corpus e consideramos a hipótese de que Cuba de fato estaria se afastando da característica
compartilhada pelas variedades caribenhas.
Para isso, utilizamos o corpus do Projeto PRESEEA e codificamos os dados de acordo
a guia de codificação unificada para análises de expressão do sujeito disponível também na
plataforma do Projeto PRESEEA. Os 2.514 dados foram rodados no software GoldVarb. Como
este texto se trata de um recorte do estudo feito, apresentamos apenas os resultados gerais e os
encontrados para o fator idade.
Nosso resultado geral mostrou que a nossa hipótese não foi confirmada visto que, por
mais que o sujeito nulo tenha prevalecido, nosso resultado foi inferior ao encontrado por Cruz
(2018). Em termos quantitativos, 36% dos dados apresentam pronomes expressos. Essa taxa
pronominal coloca a variedade cubana dentro do que é esperado para a região caribenha.
Quando analisamos o fator idade obtivemos um resultado curioso já que a população
jovem parece preferir o sujeito nulo enquanto os mais idoso o sujeito pleno. Com esse resultado
nos questionamos se Cuba, em algum momento, apresentou taxas maiores de sujeito pleno e
estaria mudando em direção a sujeitos mais apagados. No entanto, reconhecemos a necessidade
de um trabalho mais exaustivo, que leve em consideração entrevistas mais recentes para que
possa ser tirada uma conclusão sobre esse fato.
Apesar de tratarmos de considerações finais, reconhecemos que esta pesquisa não se
encerra aqui, sugerindo uma análise posterior em que sejam verificados outros fatores, como
tipo de oração, por exemplo. A maior contribuição desse estudo foi, principalmente, ampliar os
estudos sobre o espanhol caribenho e possibilitar que estudos que utilizem a mesma metodologia
possam lançar olhares comparativos sobre distintas variedades do espanhol.
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TURGIMÃO: A PALAVRA, O INTÉRPRETE E A RESSIGNIFICAÇÃO
DE AMBOS
Wesley Alves de Araujo – Bolsista CNPQ
PPGLEN UFRJ
Introdução
O presente artigo é um recorte de uma pesquisa em andamento que tem por base a
investigação do contato entre intérpretes normandos e índios tupinambás no litoral do Rio
de Janeiro durante o século XVI, na ocasião da tentativa do estabelecimento de uma colônia
francesa nos entornos da Baía de Guanabara.
Usados como ponte entre colonizadores europeus e autóctones, os línguas, hoje pouco
lembrados, exerceram grande papel nos intentos coloniais, passando de simples “tradutores
orais” a intermediadores com funções diplomáticas, capazes de mudar o curso de negociações e
relações entre lados opostos. No Brasil português, a maior parte desses indivíduos era formada
por degredados, criminosos lançados à terra com a finalidade de aprender a língua nativa e
futuramente servir como intermediadores entre portugueses e indígenas. Por outro lado, esse
modelo de utilização de intérpretes não correspondia ao praticado pelos franceses, que usavam,
em grande parte, jovens para este trabalho. Isso denota uma das diferenças na forma com que
o processo colonial ocorria para cada reino. De acordo com Lyra Tavares (1979), enquanto os
portugueses se aproximavam dos indígenas através do ensino das artes, os franceses estabeleciam
essa aproximação por meio do compartilhamento de saberes relacionados aos trabalhos manuais,
o que era mais útil para o dia-a-dia indígena nas terras brasilis. O fato é que os intérpretes
exerciam grande papel nessas situações, afinal, eram eles as ferramentas de intermédio entre os
diferentes lados dessas negociações. E se tais estratégias de aproximação diferiam entre si, os
modos de agir das línguas também o faziam. Essa diferença pode ser observada até mesmo nas
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nomenclaturas dadas aos intérpretes, como língua, intérprete, tangomão e turgimão, cada uma
delas carregando consigo parte da história da interpretação.
Logo, conhecer os valores e funções dados a essas pessoas é essencial para um melhor
entendimento do início da colonização na América. Para isso, acreditamos que tal assunto será
ainda mais esclarecido se colocarmos em jogo as origens e práticas desta profissão através
da análise histórica e etimológica de um termo recorrente na época para fazer referência
aos indivíduos que tinham na interpretação a sua forma de vida: a palavra turgimão. Não
pretendemos, contudo, realizar neste artigo um trabalho exaustivo sobre o assunto, visto que
nos faltaria espaço para este intento. Nosso objetivo é, sobretudo, obter uma base histórica
para o tratamento da discussão sobre o que representou a figura do intérprete em determinados
povos e culturas ao longo do processo de contatos entre diferentes populações, e como
turgimão, palavra que definia os intérpretes franceses no Brasil, ganhou, desde a Idade Média,
novos significados com a evolução decorrente da adaptação ao meio à qual se submetiam os
indivíduos que exerciam esta profissão. O conhecimento dos fatos e da etimologia desta palavra
nos ajuda a ampliar o olhar sobre elementos essenciais para o conhecimento da História do
Brasil e também da interpretação, afinal, as palavras e seus significados acompanham os fatos
históricos. Pretendemos analisar o que essa nomenclatura representava para os povos que
primeiramente a usaram, e se seu uso se assemelha a suas origens ao ser adotado pelos europeus
e, principalmente, pelos normandos do século XVI.
Tangomãos, turgimãos ou línguas?
Ao fazermos uma breve busca sobre os intérpretes no decorrer da História, é comum
encontrarmos diferentes denominações atribuídas às suas funções. Diante dessas distinções,
uma confusão tende a se formar, uma vez que são múltiplos os papéis exercidos por esses
indivíduos em cada território. Faz-se então necessária uma abordagem etimológica que ajude a
desanuviar possíveis dúvidas e mal-entendidos.
Embora muito se fale do contexto quinhentista no que concerne ao uso dos intérpretes,
há registros desta profissão há pelo menos quatro milênios, calculando-se o tempo a partir de
estudos arqueológicos feitos em tumbas pertencentes à sexta dinastia do Egito. Além disso, há
menção da palavra intérprete no primeiro livro do Pentateuco, escrito por volta do século XV
a.C.. No capítulo 42 do livro de Gênesis, podemos ler o seguinte trecho:
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21 Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados, no
tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando
nos rogava, e não lhe acudimos; por isso nos vem esta ansiedade.
22 Respondeu-lhes Rúben: Não vos disse eu: Não pequeis contra o jovem?
E não me quisestes ouvir. Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue.
23 Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por
intérprete.
(BÍBLIA, Gênesis, 42, 21-23)

O trecho acima citado relata o encontro de José e seus irmãos, os mesmos que o
venderam anos antes. Havia fome na terra de Canaã, e seu pai, Jacó, os havia enviado para
comprar mantimentos no Egito, lugar próspero, do qual José havia passado de simples servo
a governador. Lá chegando, José reconhece sua família, sem que, no entanto, ela o reconheça.
Para que não descubram sua identidade, ele finge desconhecer a língua de seus irmãos no intuito
de enganá-los, e para isso faz uso de intérpretes.
Tendo em vista as intenções de José em relação a seus irmãos, é compreensível o uso de
intérpretes para a comunicação, uma vez que se o governador falasse com sua família em sua
língua materna, provavelmente o aramaico ou o hebraico, certamente seria reconhecido como
filho de Jacó, o que não era o seu desejo. O que nos interessa neste ponto é o fato de haver
indivíduos alocados à função do intermédio no Egito antigo, certamente para as negociações
entre peregrinos que iam e vinham em busca de mantimentos e os agentes locais. Pelo que
lemos no Pentateuco, o Egito se constituiu durante longo tempo como a capital econômica
do mundo na época, recebendo povos de fora de seu domínio para a realização do comércio.
Como especificado no capítulo 42 do livro de Gênesis, a fome pela qual passava Canaã, atual
Estado de Israel, era tamanha que obrigava sua população a se deslocar até as terras egípcias a
fim de comprar mantimentos e garantir sua sobrevivência. Esse panorama colocou em contato
povos que falavam diferentes línguas e que pertenciam a diferentes culturas e sistemas sociais.
Desse modo, é esperado que realmente tenham sido necessários indivíduos capazes de traduzir
negociações entre egípcios e cananeus. Logo, é provável que esses intérpretes exercessem
sua função cotidianamente durante as relações de venda com outros povos. Entretanto, a
simples leitura do referido trecho não nos dá base para saber se havia uma autonomia além da
interpretação por parte desses indivíduos, situação da qual desconfiamos, afinal, o contexto que
nos apresenta o referido trecho nos permite vislumbrar uma realidade na qual sempre estavam
presentes o peregrino e o administrador egípcio, que se comunicavam através de um tradutor
oral. É provável que as funções desses línguas estivessem restritas à simples tradução simultânea
das negociações. O texto também não nos permite saber quem era esse intérprete, que poderia ser
egípcio ou um servo comprado, tal como José o foi no início de sua estadia no Egito.A tradução
dos versículos citados é atual, e já utiliza o termo “intérprete” para denominar esta função.
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Em 1829, Frei Fortunato de S. Boaventura incluiu em sua Colecção de Inéditos
Portugueses o trecho de um texto proveniente do scriptorium do Mosteiro de Alcobaça,
intitulado Historias d’abreviado Testamento Velho. Trata-se aqui de seu capítulo 79, no qual
encontramos o mesmo trecho utilizado há pouco, porém, em uma versão portuguesa do século
XIV:
(...) fez prender huu deles, que havia nome Symeom, e leixou os outros, e eles
diziam huus contra os outros, per sua linguagem: com dereito padecemos esto,
porque pecamos em nosso irmaaõ, veendo a coita da sua alma, quando nos
rogava, e non o quisemos ouvir; e eles cuidavam que os non entendia Joseph,
porque ele non lhe falava senon per torgimam (BOAVENTURA,1829,p. 67).

A palavra torgimam é aqui usada para designar o intérprete utilizado na mediação entre
José e seus irmãos. Esta palavra foi, durante toda a Idade Média, a mais usada para fazer
referência a esta profissão. Lang (2016, p. 1-2) apresenta um estudo feito sobre a origem do
termo tangomão, variante de torgimam, que teria surgido na língua árabe e traduzida à medida
em que as nações europeias tiveram contato com seu uso, provavelmente durante as Cruzadas.
A palavra  نامجرتsignifica, de forma literal, intérprete, definindo o indivíduo incumbido de
servir de intermediador entre duas ou mais partes de uma conversa ou negociação comercial.
No Dictionnaire Historique de la langue française (1992) encontramos a informação de que
turgimão teria vindo do aramaico de origem acadiana sob a forma de targumannu, compartilhando
o mesmo significado apresentado no árabe.
Lang (2016) é ainda mais específico em relação ao termo, atribuindo-o ao cortesão
da região do Sahel, no continente africano, que servia de intermediário entre o rei e seus
interlocutores, definição que se encaixa perfeitamente no contexto dos governadores do Egito
que necessitavam de intérpretes para o sucesso de suas negociações com povos falantes de
outras línguas. Além disso, o autor nos fornece uma importante informação sobre os contextos
de interpretação nos quais esses indivíduos eram inseridos nas cortes dos impérios africanos.
Segundo ele, era comum haver intermediadores até mesmo quando a necessidade linguística
era inexistente, como no caso de Mansa Muça, influente rei do Mali, que em 1324, durante sua
peregrinação à Meca, se negou a prostrar-se diante de al-Nácer, sultão mameluco que reinou
sobre o Egito entre fins do século XIII e meados do século seguinte. Para expressar sua posição,
o rei maliano fez uso de um intérprete, ainda que, segundo Lang (2016, p. 20), tanto Muça
quanto al-Nácer pudessem se comunicar diretamente, tendo em vista o mútuo conhecimento
da língua árabe. Nesse caso, ainda que os súditos ao redor pudessem usufruir das habilidades
desses indivíduos para poderem compreender a situação embaraçosa entre os soberanos, o
intérprete ocupava uma posição simbólica, de inteira diplomacia. Anos depois, o explorador
Ibn Battuta, que visitava a capital do Mali havia quatro meses, e até então sem ser recebido pelo
rei Mansa Suleyman, vê em um intérprete a única forma de comunicação com o soberano, visto
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que não poderia se comunicar diretamente com a nobreza, tal como afirma Lang (2016, p. 22):
Il devient clair qu’en réalité, nous avons affaire à une coutume de ces rois friands
de protocole. Ils ne communiquent officiellement avec leurs interlocuteurs
que par « interprète » interposé, qu’il s’agisse d’étrangers qui parlent une autre
langue ou de membres de leur propre communauté linguistique.1

O intérprete em questão chamava-se Dugha, e aparentemente dispunha dos bons olhos
do rei, levando-o a uma posição de destaque na corte maliana, chegando até mesmo a possuir
escravos. Além disso, mais que intérprete e porta-voz do rei, era também músico e poeta, o
que lhe conferia uma aura incomum para o intérprete tal como o vemos em outras situações,
aexemplo dos portugueses e franceses na América. Esse fato nos mostra que os línguas do
continente africano durante a Idade Média não só eram necessários para funções de tradução
oral e diplomacia, mas também ocupavam posições respeitadas no interior das cortes de grandes
reinos.
Lang (2016) examina trechos do Manuscrito Valentim Fernandes (1507-1510) nos quais
é mencionada a presença de indivíduos habitantes das proximidades do Rio das Palmas, na
Libéria, que possuíam a função do sacerdócio aos arredores de uma floresta. Segundo o autor,
“il existe une grande idole vénérée dans toute la région («huu ydolo vniuersal de todas estas
terras») et que l’office de prêtre auprès de cette idole est héréditaire dans une famille qui s’appelle
tangomãas”2 (LANG, 2016, p. 26). Como lemos em Lang (2016) e em Valentim Fernandes
(1507-1510), a região mencionada era frequentemente visitada por peregrinos que seguiam aos
entornos da floresta no intuito de fazer oferendas e pedir favores à dita divindade. Porém, tal
como sucedia na corte maliana, a comunicação com esse ídolo era somente possível através
desses indivíduos chamados “tangomãas”. Lang (2016) chama atenção para a ligação existente
entre esses “profissionais” e os que exerciam as funções diplomáticas junto aos soberanos do
Mali. Para ele, é nítido o laço etimológico que une os grupos que agiam na nobreza maliana
e os que residiam nos arredores da floresta onde habitava a dita divindade, sendo este último
grupo peculiarmente considerado uma “família”. Embora estejam etimologicamente ligadas,
devemos ressaltar a diferença de funções atribuídas a essas pessoas. Enquanto nas cortes os
intérpretes eram prezados pelos soberanos e nobres subalternos por seu caráter diplomático, na
região da Libéria representavam um papel inteiramente religioso, não somente ligado a uma
1 Torna-se claro que lidamos aqui com costumes seguidos rigorosamente pelos reis, sempre adeptos
dos protocolos. Eles se comunicavam somente através de intérpretes com seus interlocutores, fossem
eles estrangeiros que falassem outra língua ou mesmo membros da própria comunidade linguística.
[Tradução nossa]
2 Existe um grande ídolo venerado em toda a região (“um ídolo universal em todas estas terras”),
cujo ofício de sacerdote diante dessa divindade é hereditário de uma família chamada de “tangomãas”.
[Tradução nossa]
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questão linguística em si, porém, mais inserido em um contexto de merecimento espiritual,
aparentemente, que lhes era transmitido por herança sanguínea, o que lhes possibilitava a
aproximação com a divindade local.
Partindo do pressuposto de que no início da história da palavra turgimão os indivíduos
que exerciam essa profissão se limitavam somente à questão da tradução oral, os línguas do
atual exemplo não poderiam ser encaixados no mesmo grupo, tendo em vista que, além da
função linguística, também praticavam atividades que inicialmente não condiziam com a carga
semântica inicial do termo. Em uma perspectiva linguístico-comunicacional, sua presença
não era tão essencial. Eram necessários por outros motivos, sejam políticos ou sacros. Logo,
percebemos a riqueza de significações que esses indivíduos pareciam possuir nos impérios
africanos na Idade Média e no início do século XVI.
A adaptação ao meio
Como observamos nos casos do Império maliano e da família de intérpretes-sacerdotes
da Libéria, os indivíduos africanos que exerciam funções de intermédio nos levam à reflexão da
evolução pela qual passaram o ato de interpretar, certamente iniciado com a simples tradução
oral em seus primórdios, e também a mudança à qual foram submetidos seus agentes. Os ares
diplomáticos apresentados por esses grupos de pessoas incumbidas de intermediar nos parecem
ser o resultado de um processo de adaptação ao meio, presente na discussão ecológica apresentada
por Couto e Couto (2015). É certo que, inicialmente, o sucesso desses intérpretes dependia em
boa parte de suas habilidades linguísticas, porém, com o tempo, seu lado diplomático evoluiu
de tal forma ao ponto em que não bastava apenas conhecer a língua do outro, mas também como
o outro queria ouvi-la e interagir com o mundo ao redor ao fazer uso da língua de negociação.
Logo, as línguas, os códigos sociais e religiosos, além, é claro, dos demais elementos culturais
envolvidos nos contatos entre diferentes culturas, são essenciais para o exercício do ato desses
intermediadores. A adaptação ao meio gera, de fato, a evolução, e para esses turgimãos, nada
é tão valioso quanto evoluir (o que significa ocupar novas funções) para serem bem-sucedidos
em seu ofício.
Em boa parte dos casos, como no Brasil, observamos intérpretes oriundos do além-mar
vivendo em sociedades indígenas, estas completamente diferentes das sociedades europeias, o
que nos coloca sob uma perspectiva de contatos entre ecossistemas culturais distintos (COUTO,
2018), ou seja, indivíduos de determinado território e falantes de determinada língua convivendo
com outros indivíduos em outro ecossistema cultural. Como lemos em Couto (2018), o
ecossistema cultural é o todo formado por cada elemento pertencente à cultura de determinado
grupo. Isso nos mostra o quão rica é a história da interpretação, ainda que tenhamos visto aqui
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somente uma parte do material presente nos relatos e obras de historiadores.
A atual pesquisa se encontra em fase de revisão bibliográfica no que diz respeito a sua
metodologia, o que implica em um futuro aprofundamento das relações entre nosso tema e as
discussões ecolinguísticas para o tratamento dos contatos culturais entre intérpretes normandos
e índios tupinambás durante o século XVI no litoral do atual estado do Rio de Janeiro.
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